
 

 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการ

ทจุริต 

4 ปี  

(พ.ศ.:;<= – :;<4) 
 

 

ของ 

 

 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงันํIาเขียว 

อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 

 

 

 



 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบา้นปทุม 

เรื<อง ประกาศใชแ้ผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํEาเขยีว ๔ ปี  

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

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

ตามคําสั <งคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที< ๖๙/๒๕๕๗ เรื<อง  มาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบไดก้าํหนดใหทุ้กสว่นราชการและหน่วยงานของรฐักาํหนดมาตรการหรอื

แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบในสว่นราชการและหน่วยงานของรฐั โดย

มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ

ตรวจสอบเฝ้าระวงั เพื<อสกดักั Eนมใิหเ้กดิการทุจรติประพฤตมิชิอบได ้ ประกอบกบันโยบายของพลเอก

ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีไดแ้ถลงนโยบายของรฐับาลต่อสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิเมื<อวนัที< 

๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กําหนดให้มกีารบรหิารราชการแผ่นดินที<มธีรรมาภิบาลและการป้องกนั 

ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั เป็นนโยบายสาํคญัของรฐับาล  เพื<อใหก้ารขบัเคลื<อน

นโยบายของ รฐับาลและคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจรติประพฤติ

มชิอบเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื<อวนัที<  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เหน็ชอบยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที<  ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และให้หน่วยงานภาครฐัแปลง

แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรช์าตไิปสู่การปฏบิตั ิโดยกําหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิาร ๔ ปี และ

แผนปฏบิตัริาชการประจําปี   ซึ<งยุทธศาสตร์ชาตฯิ กําหนดยุทธศาสตร์ที< ๒ “ยกระดบัเจตจํานงทาง

การเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติ” 

ดงันั Eน  เพื<อขบัเคลื<อนยุทธศาสตรช์าต ิฯ ใหเ้กดิเป็นรปูธรรม  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงั

นํEาเขยีว  จงึแสดงเจตจาํนงในการต่อตา้นการทุจรติดว้ยการจดัทาํแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื<อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององค์การบรหิารส่วนตําบลวงันํEาเขยีวต่อไปองค์การบรหิารส่วน

ตาํบลวงันํEาเขยีว           จงึประกาศใชแ้ผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงั

นํEาเขยีว ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยประกาศฉบบันีE  

จงึประกาศใหท้ราบโดยทั <วกนั  

                             ประกาศ  ณ  วนัที<  ๑๗  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐       

 

 

 

(นายสมพร  ภพกัตรจ์นัทร)์ 

 นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํEาเขยีว 

 

 

 

 

 



คาํนํา 
จากสถานการณ์การทจุรติที<มกีารเปลี<ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ต่อเนื<อง  และ

บทเรยีนที<ไดร้บัจากการแปลงยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติที<

ผา่นมาสูก่ารปฏบิตั ิ จงึมกีารรเิริ<มแนวคดิในการปรบัปรงุยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและสถานการณ์การดาํเนินงานดา้น

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติที<เปลี<ยนแปลงไปในปัจจบุนั   โดยจะตอ้งตอบโจทยต่์อ

ปัญหาหรอืสถานการณ์การทจุรติที<ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ตอ้งเผชญิอยูจ่รงิ  และ

เพื<อใหเ้กดิการบรูณาการความรว่มมอืจากทกุภาคสว่นในการต่อตา้นการทจุรติทกุรปู

แบบอยา่งเขม้แขง็  เพื<อใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศที<มมีาตรฐานความโปรง่ใสเทยีบเทา่สากล 

ภายใตว้สิยัทศัน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั Eงชาตติา้นทจุรติ (Zero Tolerance & Clean 

Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีขา้งหน้า จะมุง่สูก่ารเป็นประเทศที<มมีาตรฐานทาง

คณุธรรมจรยิธรรม  เป็นสงัคมมติใิหมท่ี<ประชาชนไมเ่พกิเฉยต่อการทจุรติทกุรปูแบบ  โดย

ไดร้บัความรว่มมอืจากฝ่ายการเมอืง  หน่วยงานของรฐั ตลอดจนประชาชนในการพทิกัษ์

รกัษาผลประโยชน์ของชาตแิละประชาชน เพื<อใหป้ระเทศไทยมศีกัดิ }ศรแีละเกยีรตภิมูใินดา้น

ความโปรง่ใสทดัเทยีมนานาอารยประเทศ 

ดงันั Eน  เพื<อขบัเคลื<อนยทุธศาสตรช์าต ิฯ ใหเ้กดิเป็นรปูธรรม  องคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลวงันํEาเขยีว จงึแสดงเจตจาํนงในการต่อตา้นการทจุรติ ดว้ยการจดัทาํแผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทจุรติขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ<น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื<อใชเ้ป็น

กรอบแนวทางในการดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติขององคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลวงันํEาเขยีวต่อไป 

  

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํEาเขยีว 

อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 

 

 

 

 

 

 



 

สารบญั 

เรื<อง                  หน้า  

สว่นที< ~ บทนํา 

หลกัการและเหตุผล               1   

วสิยัทศัน์                 2 

พนัธกจิ                  2 

วตัถุประสงคก์ารจดัทาํแผน              2 

เป้าหมาย         3 

ประโยชน์ของการจดัทาํแผน      3 

สว่นที<  Ç แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติ 

มติทิี< ~   การสรา้งสงัคมที<ไมท่นต่อการทจุรติ    3 

มติทิี< Ç   การบรหิารราชการเพื<อป้องกนัการทจุรติ   5 

มติทิี< Ñ   การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นรว่มของประชาชน  9 

มติทิี< Ü   การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบ  12 

   การบรหิารราชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ<น 

สว่นที<  Ñรายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

มติทิี< ~   การสรา้งสงัคมที<ไมท่นต่อการทจุรติ    15 

มติทิี< Ç   การบรหิารราชการเพื<อป้องกนัการทจุรติ   37 

มติทิี< Ñ   การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นรว่มของประชาชน  87 

มติทิี< Ü   การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบ  109 

   การบรหิารราชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ<น 

 

ภาคผนวก  

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4ปี (พ.ศ. :;<=-:;<4) 

 ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงันํIาเขียว 

อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 

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

หลกัการเหตุผล  

ตามคาํสั <งคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ   ที< äã/Çååç เรื<อง  มาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบไดก้าํหนดใหทุ้กสว่นราชการและหน่วยงานของรฐักาํหนดมาตรการหรอื

แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบในสว่นราชการและหน่วยงานของรฐั โดย

มุง่เน้นการสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน และสง่เสรมิการมสีว่นรว่มจากทุกภาคสว่นในการ

ตรวจสอบเฝ้าระวงั เพื<อสกดักั Eนมใิหเ้กดิการทุจรติประพฤตมิชิอบได ้  ประกอบกบันโยบายของพลเอก

ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีไดแ้ถลงนโยบายของรฐับาลต่อสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิเมื<อวนัที< ~Ç 

กนัยายน Çååç กไ็ดก้าํหนดใหม้กีารบรหิารราชการแผน่ดนิที<มธีรรมาภบิาลและการป้องกนั ปราบปราม

การทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั เป็นนโยบายสาํคญัของรฐับาล  เพื<อใหก้ารขบัเคลื<อนนโยบาย

ของ รฐับาลและคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบ

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื<อวนัที<  ~~  ตุลาคม  Çååã  เหน็ชอบยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที<  Ñ (พ.ศ.Çåäé-ÇåäÜ)  และใหห้น่วยงานภาครฐัแปลงแนวทาง

และมาตรการตามยทุธศาสตรช์าตไิปสูก่ารปฏบิตั ิ โดยกาํหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิาร Ü ปี และแผนปฏบิตัิ

ราชการประจาํปี   ซึ<งยทุธศาสตรช์าตฯิ กาํหนดยทุธศาสตรท์ี< Ç “ยกระดบัเจตจาํนงทางการเมอืงในการ

ต่อตา้นการทุจรติ”   

ดงันั Eน  เพื<อขบัเคลื<อนยทุธศาสตรช์าต ิ ฯ ใหเ้กดิเป็นรปูธรรม  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล           

บา้นปทุม จงึแสดงเจตจาํนงในการต่อตา้นการทุจรติ ดว้ยการจดัทาํแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ<น Ü ปี (พ.ศ.Çåä~ – ÇåäÜ) เพื<อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการดาํเนินการป้องกนั

และปราบปรามการทุจรติขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบา้นปทุมต่อไปและเพื<อใหเ้กดิการบรูณาการ

ความรว่มมอืจากทุกภาคสว่นในการต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบอยา่งเขม้แขง็  เพื<อใหป้ระเทศไทยเป็น

ประเทศที<มมีาตรฐานความโปรง่ใสเทยีบเทา่สากล ภายใตว้สิยัทศัน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั Eงชาติ

ตา้นทุจรติ (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีขา้งหน้า จะมุง่สูก่ารเป็น

ประเทศที<มมีาตรฐานทางคณุธรรมจรยิธรรม  เป็นสงัคมมติใิหมท่ี<ประชาชนไมเ่พกิเฉยต่อการทุจรติทุก

รปูแบบ  โดยไดร้บัความรว่มมอืจากฝ่ายการเมอืง  หน่วยงานของรฐั ตลอดจนประชาชนในการพทิกัษ์

รกัษาผลประโยชน์ของชาตแิละประชาชน  เพื<อใหป้ระเทศไทยมศีกัดิ }ศรแีละเกยีรตภิมูใินดา้นความ

โปรง่ใสทดัเทยีมนานาอารยประเทศ 

 

วิสยัทศัน์         

“พฒันาทุกด้าน  บริการฉับไว บา้นปทุมก้าวไกล รบัใช้ประชาชน” 
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พนัธกิจ ( Mission )          

~.สรา้ง/ซ่อมแซม/ปรบัปรงุ ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 

Ç.ทาํใหป้ระชาชนมคีณุภาพชวีติที<ดขี ึEน 

Ñ.จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้มไมใ่หเ้กดิมลพษิ 

Ü.อนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ<น 

å.สรา้งงานสรา้งอาชพีใหก้บัประชาชน 

ä.บรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล 

ç.การบรหิารจดัการแหลง่ทอ่งเที<ยว 

วตัถปุระสงคก์ารจดัทาํแผน 

1. เพื<อแสดงเจตจาํนงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล 

2. เพื<อสรา้งสงัคมที<ไมท่นต่อการทุจรติ  โดยการเสรมิสรา้งจติสาํนึกและความตระหนกั

ในการปฏบิตัหิน้าที<ราชการใหบ้งัเกดิประโยชน์สขุแก่ประชาชนในทอ้งถิ<น  

ปราศจากการก่อใหเ้กดิขอ้สงสยัในการประพฤตปิฎบิตัติามมาตรฐานจรยิธรรม การ

ขดักนัแหง่ผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ 

3. เพื<อใหก้ารบรหิารราชการขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเป็นไปตามหลกัการบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงที<ด ี

4. เพื<อปรบัปรงุและพฒันาการมสีว่นรว่มของประชาชนที<สอดคลอ้งและเหมาะสมกบั

วฒันธรรมทอ้งถิ<น 

5. เพื<อเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบเทศบาลที<มปีระสทิธภิาพและ

เขม้แขง็ 

เป้าหมาย 

  ระดบัคะแนนการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจดัทาํ

แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสาํหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ<น  สงูกวา่รอ้ยละ åé 

ประโยชน์ของการจดัทาํแผน 

1. เป็นกลไกและเครื<องมอืที<สาํคญัในการป้องกนัการทุจรติที<จะเกดิขึEนในองคก์รสง่ผล

ใหก้ารบรหิารงานมคีวามโปรง่ใส 

2. จดัทาํบรกิารสาธารณะแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและลด

ปัญหาการทุจรติได ้

3. ก่อใหเ้กดิความเชื<อมั <น ความพงึพอใจ และศรทัราของประชาชนต่อการบรหิารงาน

ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 



4. องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลจดัทาํแผนป้องกนัการทุจรติและนําไปสูก่ารปฏบิตัแิลว้จะ

สง่ผลถงึระดบัคะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของ

หน่วยงานภาครฐั (ITA)ดว้ย 
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แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติ 6 ปี  

(พ.ศ.<=>?-<=>6) 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว  อาํเภอวงันํIาเขยีว  จงัหวดันครปฐม 

 

 

มติ ิ

 

ภารกจิตามมติ ิ

 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  

2561 

ปี <=>< ปี  

2563 

ปี  

2564 

หมา

ยเหตุ 
งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

มิติที& ( การสรา้งสงัคมทีZไมท่นต่อ

การทุจรติ 

?.? สรา้งจติสาํนึกและ

ความตระหนกัแก่

บุคลากรทั Iงขา้ราชการ

การเมอืงฝ่ายบรหิาร 

ขา้ราชการฝ่าย

การเมอืงฝ่ายสภา

ทอ้งถิZน และฝ่ายประจาํ

ขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิZน 

1.1.1 สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการปฏิบติัราชการ
ตาม 

อาํนาจหน้าที&ให้บงัเกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชนในท้องถิ&น  
?.มาตรการประชมุตดิตามงานของหวัหน้าสว่นราชการทุกเดอืน 
 

1.1.2 สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการประพฤติตาม 
ประมวลจริยธรรม 
?.มาตรการประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมของพนกังานสว่นตาํบล/ผู้

บรหิารฯ/สมาชกิสภาฯ 
 

1.1.3 สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักที&จะไม่กระทาํการอนั
เป็น 

การขดักนัแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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มติ ิ

 

ภารกจิตามมติ ิ

 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  

2561 

ปี <=>< ปี  

2563 

ปี  

2564 

หมาย

เหตุ 
งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

มิติที& ( การสรา้งสงัคมทีZไมท่น

ต่อการทุจรติ 

?.< การสรา้งจติสาํนึก

และความตระหนกัแก่

ประชาชนทุกภาคสว่นใน

ทอ้งถิZน 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.2.1 สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 

- 

1.2.2 สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการรกัษา
ประโยชน์ 

สาธารณะ 
?.กจิกรรมการจดัทาํแผน่พบัประชาสมัพนัธเ์กีZยวกบัภาษทีอ้งถิZน 

1.2.3 สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการปฏิบติัตน
ตามหลกั 

เศรษฐกิจพอเพียง 
?.โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนกลุม่สตรแีมบ่า้น 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

- 

 

 

 
20,000 

 

 

 

    - 

 

 

 
20,000 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

20,000 

 

 ?.h การสรา้งจติสาํนึก

และความตระหนกัแก่

เดก็และเยาวชน 

(.Y.( สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในความซื&อสตัย์
สจุริต 
- 
(.Y.[ สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 
- 
 

(.Y.Y สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
- 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 รวม จาํนวน  6  โครงการ/กจิกรรม      
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มติ ิ

 

ภารกจิตามมติ ิ

 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  

2561 

ปี <=>< ปี  

2563 

ปี  

2564 

หมา

ยเหตุ 
งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

มิติที& [ การบริหารราชการ
เพื&อป้องกนัการทุจริต 

<.? แสดงเจตจาํนงทาง

การเมอืงในการต่อตา้น

การทุจรติของผูบ้รหิาร 

?.การกาํหนดใหม้นีโยบาย/ประกาศ/คาํสั Zง/ระเบยีบ เป็นแนวทางการ

ปฏบิตังิาน 

       -  ผูบ้รหิารประกาศนโยบายเกีZยวกบัความโปรง่ใส/ตรวจสอบได ้

  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 <.< มาตรการสรา้งความ

โปรง่ใสในการปฏบิตัิ

ราชการ 

[.[.( สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบคุคลให้เป็นไปตาม
หลกัคณุธรรม ทั \งในเรื&องการบรรจแุต่งตั \ง โยกย้าย โอน เลื&อน
ตาํแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
?.มาตรการใหม้คีณะกรรมการพจิารณาการเลืZอนขั Iนเงนิเดอืนของ

พนกังานสว่นตาํบล 

<.มาตรการใชแ้บบประเมนิสมรรถนะและการจดัทาํคาํรบัรองปฏบิตัิ

ราชการเป็นเกณฑก์ารพจิารณาเลืZอนขั Iนเงนิเดอืนของพนกังานสว่น

ตาํบลและลกูจา้ง 

h.มาตรการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหบุ้คลากรในทุกสว่นราชการพฒันา

ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตัริาชการ 

[.[.[ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จดัหาพสัด ุการใช้ประโยชน์ในทรพัยสิ์นของทางราชการ โดย

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยึดถือและปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที์&
เกี&ยวข้องอย่างเคร่งครดั 
?.มาตรการนําระบบ E-LASS มาใชใ้นกระบวนการจดัซืIอจดัจา้ง 

<.มาตรการบนัทกึขอ้มลูกลางของ อปท. (INFO) 

3.กจิกรรมการเขา้รว่มตรวจประเมนิประสทิธภิาพขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิZน (LPA) 

6.โครงการตดิตั Iงกลอ้งวงจรปิดภายในตาํบล       

- 

- 

- 

 
 

226,000 

- 

- 

- 

 
 

226,000 

- 

- 

- 

 
 

226,000 

- 

- 

- 

 
 

226,000 
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มติ ิ

 

ภารกจิตามมติ ิ

 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  

2561 

ปี <=>< ปี  

2563 

ปี  

2564 

หมา

ยเหตุ 
งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

  =.มาตรการนําโครงการทีZบรรจุในแผนพฒันาสามปีบรรทุกขอ้มลู

ลงในระบบสารสนเทศเพืZอการวางแผนและประเมนิผลของ อปท. 

(E-plan) 

>.มาตรการรายงานผลการสอบทานดา้นการเงนิบญัชแีละพสัดุทุก        

ไตรมาส 

|.มาตรการตรวจสอบพสัดุประจาํปี ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการ

สว่นทอ้งถิZน พ.ศ.<=h= และทีZแกไ้ขเพิZมเตมิ 

}.มาตรการจดัทาํแผนการจดัซืIอจดัจา้งตามประกาศคณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผน่ดนิ เรืZอง การจดัทาํแผนจดัซืIอ จดัจา้ง ตามหนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย ทีZ มท ~h?h.6/ว ?=~~ ลงวนัทีZ <= มถุินายน 

<=6< และมรีายงานผลการปฏบิตัติามแผนการจดัซืIอจดัจา้งเป็น

ประจาํทุกไตรมาส 

�.มาตรการรายงานสถติกิารคลงัภายใน �~ วนั นบัแต่สิIน

ปีงบประมาณและประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

- 

 

 

- 
 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 
 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 
 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 
 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 



?~.มาตรการจดัทาํแผนการใชจ้า่ยเงนิก่อนการเบกิจา่ยตาม

งบประมาณทุกไตรมาส 

??.มาตรการจดัทาํสถานะการเงนิประจาํวนั 

?<.มาตรการแสดงรายรบั-รายจา่ย และงบทดลองเป็นรายเดอืน 

?h.มาตรการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานตามทีZกรมฯ กาํหนด

เพืZอเสนอผูบ้รหิารทอ้งถิZน  

- 

- 

- 
 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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มติ ิ

 

ภารกจิตามมติ ิ

 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  

2561 

ปี <=>< ปี  

2563 

ปี  

2564 

หมา

ยเหตุ 
งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

  [.[.Y สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพื&อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทดัเทียม
กนัและไม่เลือกปฏิบติั  
?.มาตรการจดัตั Iงศนูยข์อ้มลูขา่วสารองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล              

วงันํIาเขยีว 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 2.3 มาตรการใชดุ้ลยพนิิจ

และใชอ้าํนาจหน้าทีZตาม

หลกัการบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงทีZด ี

[.Y.(  มีการจดัทาํแผนภมิูขั \นตอนและระยะเวลาดาํเนินการ
เกี&ยวกบัการบริการประชาชนในแต่ละขั \นตอน เปิดเผย ณ  
สาํนักงานและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 
?.มาตรการปรบัปรงุและลดขั Iนตอนการทาํงาน 

<.โครงการเผยแพรค่วามรูท้างกฎหมายโดยการจดัทาํแผน่พบั 

[.Y.[  มีการกระจายอาํนาจตดัสินใจเกี&ยวกบัการสั &ง  อนุญาต 
อนุมติั  ปฏิบติัราชการแทนหรือการดาํเนินการอื&นใดของผูมี้
อาํนาจในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
?.มาตรการมอบอาํนาจของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

    - 

    - 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
- 

 

 

 

- 

 



 <.6 การเชดิชเูกยีรตแิก่

หน่วยงานบุคคลในการ

ดาํเนินกจิการ ความ

ประพฤตปิฎบิตัตินใหเ้ป็นทีZ

ประจกัษ์ 

[.c.(  ยกย่องเชิดชเูกียรติที&มีความซื&อสตัยส์จุริต มีคณุธรรม
จริยธรรม 
- 

<.6.<  ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตทิีZใหค้วามชว่ยเหลอืกจิการสาธารณะของ

ทอ้งถิZน  

- 

<.6.h  ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตทิีZดาํรงตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9- 

 

 

มติ ิ

 

ภารกจิตามมติ ิ

 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  

2561 

ปี <=>< ปี  

2563 

ปี  

2564 

หมา

ยเหตุ 
งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

 <.=  มาตรการจดัการในกรณีได้

ทราบ หรอืรบัแจง้ หรอืตรวจสอบ

พบการทุจรติ 

[.d.(  ดาํเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบคุลากรในองคก์ร
ได้ปฏิบติัหน้าที&ราชการด้วยความซื&อสตัยส์จุริต  มี
คณุธรรมจริยธรรมและบริหารราชการกิจการบา้นเมืองที&
ดี 
?.การจดัทาํขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ 

<.มาตรการประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมของพนกังาน อบต./

ผูบ้รหิาร/สมาชกิสภาฯ 

[.d.[  ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ จงัหวดั 
อาํเภอที&ได้ดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที&เพื&อการ
ตรวจสอบ ควบคมุ ดแูลการปฎิบติัราชการของ อปท. 
?.มแีผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

<.รบัการประเมนิ ตรวจสอบจากหน่วยงานกาํกบัดแูล 

[.d.Y  ดาํเนินการให้มีเจ้าหน้าที&รบัผิดชอบดาํเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื&องร้องเรียนกล่าวหา
บคุลากรใน อปท.ที&ปฏิบติัราชการตามอาํนาจหน้าที&โดยมิ
ชอบ 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 



?.การจดัทาํคาํสั Zงมอบหมายเจา้หน้าทีZรบัผดิชอบดาํเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย กรณมีเีรืZองรอ้งเรยีน 

 

 

 รวม        จาํนวน..<>....โครงการ/กจิกรรม      

 

 

 

 

 

-10- 

 

 

มติ ิ

 

ภารกจิตามมติ ิ

 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  

2561 

ปี <=>< ปี  

2563 

ปี  

2564 

หมา

ยเหตุ 
งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

มิติที& Y การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

h.? จดัใหม้กีารเผยแพร่

ขอ้มลูขา่วสารในชอ่งทางทีZ

เป็นการอาํนวยความสะดวก

แก่ประชาชนไดม้สีว่นรว่ม

ตรวจสอบการปฎบิตัิ

ราชการตามอาํนาจหน้าทีZ

ของ อปท.ไดทุ้กขั Iนตอน 

Y.(.(  จดัให้มีศนูยข้์อมลูข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลู
ข่าวสารของทางราชการ 
?.มาตรการจดัตั Iงศนูยข์อ้มลูขา่วสารขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล          

วงันํIาเขยีว 

Y.(.[  มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี&ยวกบัการบริหารงาน
บคุคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  การจดัหาพสัด ุ การ
คาํนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบติังานที& อปท.ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
?.มาตรการกาํหนดใหม้กีารประกาศ เผยแพร ่แผนพฒันาของ อบต. 

ขอ้บญัญตังิบประมาณ แผนการจดัหาพสัดุ การจดัซืIอจดัจา้ง ให้

ประชาชนทราบ  

Y.(.Y มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมลูเกี&ยวกบัการปฏิบติัราชการที&
เป็นประโยชน์กบัการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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มติ ิ

 

ภารกจิตามมติ ิ

 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  

2561 

ปี <=>< ปี  

2563 

ปี  

2564 

หมา

ยเหตุ 
งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

 h.<  การรบัฟังความคดิเหน็  

การรบัและตอบสนองเรืZอง

รอ้งเรยีน/รอ้งทุกขข์อง

ประชาชน 

Y.[.( มีกระบวนการรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชนในการ
ดาํเนินกิจการตามอาํนาจหน้าที&ของ อปท. โดยเฉพาะการ
ดาํเนินกิจการที&จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสขุอนามยั
ของประชาชนในท้องถิ&น 
?.จดัประชมุประชาคมเพืZอจดัทาํขอ้บญัญตั ิ

<.จดัตั Iงศนูยด์าํรงธรรมองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

Y.[.[  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ&นสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกขไ์ด้โดยสะดวก 
?.มาตรการปรบัปรงุและลดขั Iนตอนการทาํงาน 

<.มาตรการรอ้งเรยีนผา่นหมายเลขโทรศพัท ์ของนายก อบต.และ         

ปลดั อบต. 

3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ประชาชน            
ผูร้้องเรียน/ร้องทุกขไ์ด้ทราบถึงการได้รบัเรื&อง  ระยะเวลาและ
แจ้งผลการดาํเนินการเกี&ยวกบัเรื&องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 



 

?.มาตรการใหเ้จา้หน้าทีZทีZรบัผดิชอบแต่ละงานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ

และตอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน ?= วนั 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

-12- 

 

 

มติ ิ

 

ภารกจิตามมติ ิ

 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  

2561 

ปี <=>< ปี  

2563 

ปี  

2564 

หมา

ยเหตุ 
งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

 h.h  การสง่เสรมิให้

ประชาชนมสีว่นรว่ม

บรหิารกจิการขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิZน 

Y.Y.(  ดาํเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํ
แผนพฒันา การจดัทาํงบประมาณ 
?.มาตรการกาํหนดใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการจดัทาํแผนพฒันา 

อบต.และตดิตามประเมนิผล 

Y.Y.[  ดาํเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัหาพสัด ุ
?.มาตรการแต่งตั Iงตวัแทนชมุชนเขา้รว่มเป็นกรรมการในการจดัซืIอ        

จดัจา้ง 

Y.Y.Y  ดาํเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 
?.มาตรการกาํหนดใหม้ตีวัแทนภาคประชาชนรว่มเป็นคณะกรรมการ

ระบบหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิZนหรอืพืIนทีZองคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 



 รวม จาํนวน  ?~  กจิกรรม/โครงการ      
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มติ ิ

 

ภารกจิตามมติ ิ

 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  

2561 

ปี <=>< ปี  

2563 

ปี  

2564 

หมา

ยเหตุ 
งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

มิติที& c การเสริมสร้างและ
ปรบัปรงุกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบติัราชการ
ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ&น 

6.?  มกีารจดัวางระบบและ

รายงานการควบคมุภายใน

ตามทีZคณะกรรมการตรวจ

เงนิแผน่ดนิกาํหนด 

c.(.(  มีการจดัทาํและรายงานการจดัทาํระบบควบคมุภายใน
ให้          ผูก้าํกบัดแูล 
?.มาตรการตรวจสอบภายในและการตดิตามประเมนิผลการควบคมุ

ภายใน     

c.(.[ มีการติดตามประเมินระบบควบคมุภายใน โดย
ดาํเนินการให้มีการจดัทาํแผนการปรบัปรงุหรือบริหารความ
เสี&ยง และรายงานผลการการติดตามการปฏิบติัตามแผนการ
ปรบัปรงุควบคมุภายในให้ผูก้าํกบัดแูล 
?.มาตรการแต่งตั Iงคณะกรรมการจดัวางระบบควบคมุภายในและ

คณะทาํงานตดิตามประเมนิผลระบบควบคมุภายใน 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 



 6.< การสนบัสนุนใหภ้าค

ประชาชนมสีว่นรว่ม

ตรวจสอบการปฏบิตั ิหรอื

การบรหิารราชการตาม

ชอ่งทางทีZสามารถ

ดาํเนินการได ้

c.[.( ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กาํกบัดแูลการ
บริหารงานบคุคลเกี&ยวกบัการบรรจ ุแต่งตั \ง โอน ย้าย 
ข้าราชการ พนักงาน ลกูจ้าง 
- 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กาํกบั ดแูล
การบริหารงานประมาณ การรบั-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรพัยสิ์นของทางราชการ 
?.มาตรการตดิตั Iงป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการก่อสรา้งของ อบต.          

ณ สถานทีZก่อสรา้งเพืZอใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบ  

4.2.Y ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กาํกบั ดแูล
การจดัหาพสัด ุ
?.มาตรการแต่งตั Iงตวัแทนชมุชนเขา้รว่มเป็นกรรมการในการจดัซืIอ       

จดัจา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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มติ ิ

 

ภารกจิตามมติ ิ

 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  

2561 

ปี <=>< ปี  

2563 

ปี  

2564 

หมา

ยเหตุ 
งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

 6.h การสง่เสรมิบทบาท

การตรวจสอบของสภา

ทอ้งถิZน 

c.Y.(  ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบติัหน้าที&ให้เป็นไป
ตามกฎหมายระเบียบที&กาํหนดไว้ 
h.มาตรการจดัหอ้งทาํงานและหอ้งประชมุสภาสาํหรบัสมาชกิสภา 

อบต.วงันํIาเขยีว 

c.Y.[  ส่งเสริมให้สมาชิกสภา อบต. มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบติังานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที&
กฎหมาย ระเบียบที&กาํหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 

 

      - 

 

 

 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 



?.มาตรการแต่งตั Iงคณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัขิองสภา 

อบต.วงันํIาเขยีว 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
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มติ ิ

 

ภารกจิตามมติ ิ

 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

 ปี  

2561 

ปี <=>< ปี  

2563 

ปี  

2564 

หมา

ยเหตุ 
งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

 6.6 เสรมิพลงัการมสีว่นรว่ม

ของชมุชน (Community) 

และบรูณาการทุกภาคสว่น

เพืZอต่อตา้นการทุจรติ 

c.c.(  ส่งเสริมให้มีการดาํเนินการเฝ้าระวงัการทุจริต 
- 
c.c.[  บรูณาการทุกภาคส่วนเพื&อต่อต้านการทุจริต 
?.โครงการเผยแพรค่วามรูท้างกฎหมาย 

<.มาตรการจดัทาํแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

 

- 

 
20,000 

- 

- 

 

- 
 

20,000 

- 

- 

 

- 

 
20,000 

- 

- 

 

- 

 
20,000 

- 

- 

 



h.มาตรการตดิตามและประเมนิผลตามแผนป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติ 

 

   รวม จาํนวน  �   กจิกรรม/โครงการ      

 

 

 



 
 
 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลาํดบัที8 ๘ มติทิี8 ๑/๑.๑/๑.๑.๑ 

๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการประชมุตดิตามงานของหวัหน้าสว่นราชการทุกเดอืน 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 

 เพื8อจดัระบบติดตามงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวงันํIาเขยีว  เพื8อนํามาพฒันาและเพิ8ม
ประสทิธภิาพในการทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิ8งขึIนในการทาํงาน  อกีทั Iงยงัเป็นมาตรการตรวจสอบการ
ปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าที8ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย  ปลูกจติสํานึกของเจ้าหน้าที8  โดยผู้บรหิารของ
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๓.๑ เพื8อใชใ้นการตดิตามผลการดาํเนินงาน 
 ๓.๒ เพื8อใหห้วัหน้าสว่นราชการไดม้คีวามคดิเหน็ รว่มตรวจสอบและตดิตามผลการดาํเนินงาน 
 ๓.๓ เพื8อใหร้ว่มกนัแกปั้ญหาและแนวทางในการดาํเนินงาน 

๓.๔ ปลกูสรา้งจติสาํนึกในการรกัองคก์รและประชาชนใหเ้กดิขึIนกบัเจา้หน้าที8ของ อบต. 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จดัการประชมุหวัหน้าสว่นราชการในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๔   
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 ทุกสาํนกั/กอง ภายในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว      
๖. วิธีดาํเนินการ 
 จดัทาํบนัทกึเชญิประชมุและรายงานการประชมุเพื8อรบัทราบการดาํเนินงานในแต่ละเดอืนของการ
ประชมุและตดิตามผลการดาํเนินงาน 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ตุลาคม  ๒๕๖๐  - กนัยายน ๒๕๖๔        
๘. งบประมาณดาํเนินการ- 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
  มกีารจดัประชมุหวัหน้าสว่นราชการในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
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-๑๖- 



-๑๗- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๙ มติทิี8 ๑/๑.๑/๑.๑.๒ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมของพนกังานสว่นตาํบล 

๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 เป็นกจิกรรมหนึ8งในวฒันธรรมองคก์ร องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว  

๓.วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อกาํหนดทศิทางการประพฤต ิการปฏบิตัตินตามประมวลจรยิธรรม 
 ๓.๒ เพื8อปลุกจติสาํนึกการกระทาํที8ไมข่ดักนัแหง่ผลประโยชน์ หรอืมผีลประโยชน์ทบัซอ้น 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีวมปีระมวลจรยิธรรมเป็นเครื8องยดึเหนี8ยวการ
ปฏบิตัติน และไดร้บัการปลุกจติสาํนึกในการปฏบิตัตินที8ไมเ่ป็นการขดักนัแหง่ผลประโยชน์ หรอืมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั Iงคณะกรรมการปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที8ขององคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖.๒ ประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที8ขององคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖.๓ ดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมฯ เสนอผูบ้รหิารเหน็ชอบ ลงนาม  
๖.๔ ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมของขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที8องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖.๕ สาํเนาแจง้ทุกสว่นราชการ ยดึถอืปฏบิตั ิ

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔         
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว        
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
  ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมของขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที8ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว

            
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
-๑๘- 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลาํดบัที8 ๑๐ มติทิี8 ๑/๑.๑/๑.๑.๒ 

๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมของผูบ้รหิารทอ้งถิ8น 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 

 เป็นกจิกรรมหนึ8งในวฒันธรรมองคก์ร องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๓.วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพื8อกาํหนดทศิทางการประพฤต ิการปฏบิตัตินตามประมวลจรยิธรรม 
 i.j เพื8อปลุกจติสาํนึกการกระทาํที8ไมข่ดักนัแหง่ผลประโยชน์ หรอืมผีลประโยชน์ทบัซอ้น 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผูบ้รหิารทอ้งถิ8นมปีระมวลจรยิธรรมเป็นเครื8องยดึเหนี8ยวการปฏบิตัติน และไดร้บัการปลุก
จติสาํนึกในการปฏบิตัตินที8ไมเ่ป็นการขดักนัแหง่ผลประโยชน์ หรอืมผีลประโยชน์ทบัซอ้น 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั Iงคณะกรรมการปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมผูบ้รหิารทอ้งถิ8น 

๖.๒ ประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมผูบ้รหิารทอ้งถิ8น 
๖.๓ ดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมฯ เสนอนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว

เหน็ชอบ ลงนาม  
๖.๔ ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมผูบ้รหิารทอ้งถิ8น 
๖.๕ สาํเนาแจง้ฝ่ายบรหิารทุกทา่น ยดึถอืปฏบิตั ิ

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔         
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
  ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมของผูบ้รหิารทอ้งถิ8น      

      
 

 

 

 
 
 
 

 



 
-๑๙- 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลาํดบัที8 ๑๑ มติทิี8 ๑/๑.๑/๑.๑.๒ 

๑.ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมของสมาชกิสภา อบต.ตาํบลวงันํIาเขยีว 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 

 เป็นกจิกรรมหนึ8งในวฒันธรรมองคก์ร องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๓.วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพื8อกาํหนดทศิทางการประพฤต ิการปฏบิตัตินตามประมวลจรยิธรรม 
 i.j เพื8อปลุกจติสาํนึกการกระทาํที8ไมข่ดักนัแหง่ผลประโยชน์ หรอืมผีลประโยชน์ทบัซอ้น 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีวมปีระมวลจรยิธรรมเป็นเครื8องยดึเหนี8ยวการ
ปฏบิตัติน และไดร้บัการปลุกจติสาํนึกในการปฏบิตัตินที8ไมเ่ป็นการขดักนัแหง่ผลประโยชน์ หรอืมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั Iงคณะกรรมการปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIา
เขยีว 

๖.๒ ประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIา
เขยีว 

๖.๓ ดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมฯ เสนอประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIา
เขยีวเหน็ชอบ ลงนาม  

๖.๔ ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖.๕ สาํเนาแจง้สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีวทุกทา่น ยดึถอืปฏบิตั ิ

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔         
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
  ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมของผูบ้รหิารทอ้งถิ8น      
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-๒๐- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๑๒ มติทิี8 ๑/๑.๒/๑.๒.๒ 
๑. ชื&อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  การจดัทาํแผน่พบัประชาสมัพนัธเ์กี8ยวกบัภาษทีอ้งถิ8น 

๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 

กองคลงั มหีน้าที8เกี8ยวกบัการจดัเกบ็ภาษอีากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายไดอ้ื8นๆ ขององคก์าร
บรหิารส่วนตําบล รวมถงึการสบืเสาะหาแหล่งที8มาของรายไดเ้พื8อใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตําบลฯ มรีายได้
พอเพยีงกบัการดําเนินการในดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการดา้นต่างๆ จงึจําเป็นที8จะต้องมคีวาม
พร้อมในการดําเนินการเร่งรดัและจดัเก็บรายได้ ตลอดจนสร้างความเขา้ใจอนัดใีห้เกิดแก่ประชาชนให้
ตระหนกัถงึหน้าที8ที8ตอ้งเสยีภาษ ีและการมสีว่นรว่มในการพฒันาทอ้งถิ8น ดงันั Iนเพื8อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ8น
ไดท้ราบถงึวธิกีารและขั Iนตอนชาํระภาษแีต่ละประเภท กบัไดต้ระหนักถงึหน้าที8ที8ตอ้งเสยีภาษแีละการไดม้ี
ส่วนร่วมในการบรหิารจดัการทอ้งถิ8น ตลอดจนเกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายของภาครฐับาล กองคลงัจงึไดจ้ดัทาํแผน่พบัประชาสมัพนัธเ์กี8ยวกบัภาษทีอ้งถิ8น 
๓. วตัถปุระสงค ์

๓.๑ เพื8อประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดท้ราบถงึภาษทีอ้งถิ8นคอือะไร 
 ๓.๒ เพื8อใหส้ามารถดาํเนินการเรง่รดั และจดัเกบ็รายไดใ้หเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ บงัเกดิ
ประสทิธผิลสงูสดุ 
 ๓.๓ เพื8อประชาสมัพนัธ ์เผยแพรค่วามรู ้และสรา้งความเขา้ใจอนัดใีหแ้ก่ประชาชนผูม้หีน้าที8เสยี
ภาษ ี
 ๓.๔ เพื8อใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถงึหน้าที8ในการชาํระภาษแีละการมสีว่นรว่มในการบรหิารงาน
ทอ้งถิ8น 
 ๓.๕ เพื8อเป็นการอาํนวยความสะดวก และสรา้งใหป้ระชาชนผูม้หีน้าที8เสยีภาษไีดท้ราบขั Iนตอนการ
ชาํระภาษทุีกประเภท 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จดัทาํแผนพบัประชาสมัพนัธเ์กี8ยวกบัภาษทีอ้งถิ8น 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมขอ้มลูรายละเอยีดเกี8ยวกบัภาษทีอ้งถิ8นและขั Iนตอนการชาํระภาษปีระเภทต่างๆ 
 ๖.๒ ออกรปูแบบแผน่พบัประชาสมัพนัธภ์าษทีอ้งถิ8น 
 ๖.๓ ประชมุวางแผนการดาํเนินการ และกาํหนดรปูแบบแผน่พบัเพื8อประชาสมัพนัธภ์าษทีอ้งถิ8น 
 ๖.๔ ดาํเนินการจดัทาํแผน่พบัประชาสมัพนัธภ์าษทีอ้งถิ8นใหแ้ก่ประชาชน 
 ๖.๕ แจกจา่ยใหป้ระชาชนผูม้หีน้าที8เสยีภาษ ี
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ   ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔     
  
๘. งบประมาณดาํเนินการ  – 



๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว  
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 รอ้ยละ ๘๐ ของความพงึพอใจผูร้บับรกิาร 
 

-๒๑- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๑๓ มติทิี8 ๒/๒.๑/๑ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ผูบ้รหิารประกาศนโยบายเกี8ยวกบัความโปรง่ใส/ตรวจสอบได ้

๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 

รัฐบาลได้มีแนวนโยบายพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส มี
ประสทิธภิาพ เป็นธรรม สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
๓. วตัถปุระสงค ์

๓.๑. เพื8อปลุกจติสาํนึกและสรา้งคา่นิยมแก่บุคลากรในองคก์ร 
 ๓.๒ เพื8อใหบุ้คลากรภายนอกองคก์รเกดิการยอมรบัและและเชื8อมั 8นในการปฏบิตังิาน 
 ๓.๓ เพื8อพฒันาและสนบัสนุนในการพฒันาระบบบรหิารราชการแผน่ดนิ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สามารถตรวจสอบการปฏบิตังิานในองคก์รไดอ้ยา่งโปรง่ใส 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 ภายในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว ทุกสาํนกั/กอง 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ เชญิชวนทุกสาํนกั/กอง เขา้รว่มโครงการ 
 ๖.๒ กาํหนดใหทุ้กสาํนกั/กอง จดัทาํประกาศ/คาํสั 8ง/ระเบยีบเป็นแนวทางการปฏบิตังิาน 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔         
๘. งบประมาณดาํเนินการ- 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 ทุกสาํนกั/กอง ภายในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว  
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 บุคลากรในองคก์ร และบุคคลภายนอกองคก์ร เกดิความเชื8อมั 8นต่อการบรหิารงานดว้ยความโปรง่ใส 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
-๒๒- 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลาํดบัที8 ๑๔ มติทิี8 ๒/๒.๒/๒.๒.๑ 

๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ใหม้คีณะกรรมการพจิารณาการเลื8อนขั Iนเงนิเดอืนของพนกังานสว่น
ตาํบล 

๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 

การพจิารณาเลื8อนขั Iนเงนิเดอืน เพื8อใหก้ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน เป็นไปอยา่งเหมาะสมและเกดิ
ประสทิธิภาพโปร่งใสเป็นธรรม ในการพจิารณาความดีความชอบและสอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของทางราชการและหลกัการบรหิารบา้นเมอืงที8ด ี 
๓. วตัถปุระสงค ์

๓.๑ เพื8อความบรสิทุธิ r ยตุธิรรมในการพจิารณาความดคีวามชอบ 
 ๓.๒ เพื8อเป็นขวญัและกาํลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนกังานสว่นตาํบลองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ   องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั Iงคณะกรรมการพจิารณาเลื8อนขั Iนเงนิเดอืน เพื8อหน้าที8พจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารเลื8อนขั Iน
เงนิเดอืน 
 ๖.๒ รวบรวมผลการพจิารณาจากผูบ้งัคบับญัชาทุกสํานัก/กอง เพื8อเขา้ที8ประชุมใหค้ณะกรรมการ
พจิารณาตามหลกัเกณฑ ์โดยกําหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการพจิารณาเลื8อนขั Iนเงนิเดอืน ก่อนวนัที8
เลื8อนขั Iนเงนิเดอืนตามวงรอบการเลื8อนขั Iน (เมษายน และ ตุลาคม) โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความ
ประพฤติ การรกัษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม การมาปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือในกิจกรรมของ
หน่วยงาน 
 ๖.๓ จดัทาํรายงานการประชมุการพจิารณาการเลื8อนขั Iนเงนิเดอืน เพื8อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ 
 ๖.๔ จดัทาํคาํสั 8งเลื8อนขั Iนเงนิเดอืน โดยใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเป็นผูม้อีาํนาจสั 8งเลื8อนขั Iน
เงนิเดอืนตามความเหน็ของคณะกรรมการ 
 ๖.๕ รายงานจงัหวดัทราบ เพื8อตรวจสอบ และแจง้เวยีนคาํสั 8งใหแ้ต่ละสาํนกั/กองทราบ 
 ๖.๖ บนัทกึขอ้มลูการเลื8อนขั Iนเงนิเดอืนในทะเบยีนประวตัพินกังานสว่นตาํบล 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ครั Iงที8 ๑ ครึ8งปีแรก เลื8อนวนัที8 ๑ เมษายน ของปีที8ไดเ้ลื8อน 
 ครั Iงที8 ๒ ครึ8งปีหลงั เลื8อนวนัที8 ๑ ตุลาคม ของปีถดัไป      
๘. งบประมาณดาํเนินการ - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ   

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 



๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 พนกังานองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ไดร้บัการเลื8อนขั Iนเงนิเดอืน ตามความสามารถ ทกัษะ และผล
การปฏบิตังิานที8มปีระสทิธภิาพมสีมรรถนะในการทาํงานและคณุลกัษณะอื8นที8โดดเดน่ 
 

 

 

-๒๓- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๑๕ มติทิี8 ๒/๒.๒/๒.๒.๑ 
 

๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ใชแ้บบประเมนิสมรรถนะและการจดัทาํคาํรบัรองปฏบิตัริาชการเป็น
เกณฑก์ารพจิารณาเลื8อนขั Iนเงนิเดอืนของพนกังานสว่นตาํบลและลกูจา้ง 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 

เพื8อสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที8มีความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยให้
ผูบ้งัคบับญัชาซึ8งเป็นผูป้ระเมนิและผูใ้ต้บงัคบับญัชาซึ8งเป็นผูถู้กประเมนิ ร่วมกนัวางแผนการปฏบิตังิาน
เพื8อใหบ้รรลุเป้าหมายและ/หรอืความสาํเรจ็ของงาน ซึ8งผูถู้กประเมนิตอ้งรบัผดิชอบในรอบการประเมนินั Iน 
โดยกําหนดดชันีวดัหรอืหลกัฐานบ่งชีIความสําเรจ็ของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั Iงระบุพฤติกรรมการ
ทาํงานที8คาดหวงั 
๓. วตัถปุระสงค ์

เพื8อใหก้ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว เป็นไป
ดว้ยความโปรง่ใสและเป็นธรรม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว  
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ ประกาศวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ใหบุ้คลากรทุกคนทราบ 
 ๖.๒ ใหบุ้คลากรทุกคนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว จดัทาํคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ 
 ๖.๓ ดาํเนินการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามประกาศ ขอ้ ๑ 
 ๖.๔ นําผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการมาเป็นเครื8องมอืในการพจิารณาเลื8อนขั Iนเงนิเดอืน คา่จา้ง
คา่ตอบแทนและต่อสญัญาจา้ง 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ครั Iงที8 ๑ ครึ8งปีแรก เริ8มทาํตุลาคม 
 ครั Iงที8 ๒ ครึ8งปีหลงั เริ8มทาํเมษายน       
  
๘. งบประมาณดาํเนินการ - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 



๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 ระบบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของบุคลากรในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
เป็นไปดว้ยความโปรง่ใส และเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๔- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๑๖  มติทิี8 ๒/๒.๒/๒.๒.๑ 
๑. ชื&อกิจกรรม  มาตรการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหบุ้คลากรในทุกสว่นราชการพฒันาความรูค้วามสามารถ 
ในการปฏบิตัริาชการ 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 เพื8อเป็นการเสรมิสรา้งความรู ้ใหก้บับุคลากรทุกสว่นราชการขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลใหม้ี
ความรูค้วามสามารถในหน้าที8ของตนเอง จงึไดส้ง่บุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรมตามที8หน่วยงานต่างๆ จดัขึIน 
เพื8อใหง้าน   ที8ปฏบิตัมิปีระสทิธภิาพและบงัเกดิประสทิธผิลอยา่งเตม็ที8    
   
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อเสรมิสรา้งและพฒันาความรู ้ศกัยภาพในการปฏบิตังิานของพนกังานสว่นตาํบลและ
พนกังานจา้ง 
 ๓.๒ เพื8อสง่เสรมิและเสรมิสรา้งใหบุ้คลากรขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลไดต้ระหนกัถงึบทบาท
หน้าที8ของตนเองและมทีศันคตทิี8ดต่ีอหน้าที8ความรบัผดิชอบ การใหบ้รกิารประชาชน เพื8อประโยชน์ในการ
ทาํงานที8มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนกังานสว่นตาํบล พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งทั 8วไป 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 หน่วยงานต่างๆ ที8จดัอบรม 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ จดัสง่พนกังานเจา้หน้าที8 พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งทั 8วไป เขา้รบัการอบรมตามที8
หน่วยงานต่างๆ จดัขึIน  

๖.๒ ใหพ้นกังานเจา้หน้าที8 พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งทั 8วไป จดัทาํคาํรบัรองการปฏบิตัิ
ราชการ ประจาํปี (KPI) 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐  -กนัยายน ๒๕๖๑     
  
๘. งบประมาณดาํเนินการ 

 หมวดคา่ใชส้อย ประเภท รายจา่ยที8เกี8ยวเนื8องกบัการปฏบิตัริาชการที8ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอื8นๆ จาํนวน  ๑๙๒,๐๐๐  บาท  (หนึ8งแสนเกา้หมื8นสองพนับาทถว้น) 



๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว        
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
  รอ้ยละ ๘๐ ของบุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว  ไดร้บัการพฒันาความรู ้

ศกัยภาพ 
ในการปฏบิตังิาน  

 
 
 
 
 
 

-๒๕- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๑๗ มติทิี8 ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ นําระบบ E-LASS มาใชใ้นกระบวนการจดัซืIอ-จดัจา้ง 

๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 องค์การบรหิารส่วนตําบลวงันํIาเขยีว มนีโยบายจะพฒันาบุคลากรด้านการบรหิารการคลงัเพื8อ
รองรบั (E-GOVERMEN) ของภาครฐั โดยใชเ้ทคโนโลยเีพื8อใหเ้กดิประสทิธภิาพตดิตามผลการดําเนินงาน
ระบบงบประมาณ ระบบการจดัเกบ็รายได ้ระบบการจดัซืIอจดัจา้ง ระบบการเบกิจ่ายเงนิ ระบบการบนัทกึ
บญัช ีการจดัทาํรายงานการเงนิ การเบกิจา่ยรายวนั รายเดอืน รายไตรมาส และรายปี พรอ้มการจดัทาํฎกีา
และการออกเชค็พรอ้มงบประกอบการแสดงฐานทางการเงนิครบถว้นตามที8ระเบยีบกําหนด เนื8องจากกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ8นมแีนวทางใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8นทั 8วประเทศใชร้ะบบบญัชคีอมพวิเตอร ์
(E-LASS)จะช่วยใหผู้ป้ฏบิตัทิํางานไดส้ะดวกรวดเรว็สามารถตรวจสอบไดง้่ายและลดขั Iนตอนการทํางานที8
ซํIาซ้อนสามารถให้ข้อมูลผู้บรหิารได้รวดเร็วเป็นปัจจุบนั ก่อให้เกิดการควบคุมในที8ดี ตามหนังสอืกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ8น 
 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงันํIาเขยีว ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัในเรื8องดงักล่าว ในการดาํเนินการ
เกี8ยวกบัการเชื8อมโยงขอ้มูลในระบบการเบกิจ่ายในระบบ (E-LASS) เพื8อให้สามารถติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8น ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเรว็ สามารถเป็นเครื8องมอืในการบรหิาร
ราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จดัส่งบุคลากรเข้ารบัการอบรมการบนัทึกบญัชีด้วยระบบ
คอมพวิเตอร ์(E-LASS) 
๓.วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อให้สามารถนําขอ้มูลเกี8ยวกบังบประมาณ การจดัเก็บรายได้ การเบกิจ่ายเงนิรวมไปถงึ
ระบบบญัชเีขา้สูร่ะบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมมีาตรฐานไปในทศิทางเดยีวกนั 
 ๓.๒ เพื8อใหเ้กดิความเขา้ใจ การจดัซืIอจดัจา้ง เป็นไปตามแผนพฒันาตาํบล 
 ๓.๓ เพื8อใหก้ารปฏบิตังิานดา้นการจดัซืIอ-จดัจา้ง เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลและใช้
ทรพัยากรอยา่งคุม้คา่กบัประโยชน์และเกดิความน่าเชื8อถอืของรายงานทางการเงนิเป็นปัจจุบนั 
 ๓.๔ เพื8อใหผู้บ้รหิารสามารถตดิตามดา้นรายรบั-รายจา่ย ระบบการเงนิการคลงัใหเ้ป็นปัจจุบนั 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 



 บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององค์การบรหิารส่วนตําบล ที8รบัผดิชอบปฏบิตังิานด้านทรพัยากร
บุคคล งบประมาณ พสัดุ ธุรการ การจดัทาํฎกีา จดัทาํโครงการขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 หน่วยงานต่างๆ ที8จดัอบรม 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ จดัส่งพนักงานเจา้หน้าที8 ที8รบัผดิชอบ เขา้รบัการอบรมตามที8หน่วยงานต่างๆ จดัขึIน เพื8อให้
เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบตัิงานด้านการบนัทึกข้อมูล (E-LASS) ในกระบวนการจดัซืIอ-จดัจ้าง
  

๖.๒ ตรวจสอบงบประมาณและกระบวนการจดัซืIอ-จดัจา้ง 
๖.๓ ดาํเนินการตามกระบวนการจดัซืIอ-จดัจา้ง ในระบบบนัทกึขอ้มลู (E-LASS) 
๖.๔ ประเมนิและตดิตามผลการดาํเนินการ 
 
 
 
 
 
 

-๒๖- 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  - ๒๕๖๔         
๘. งบประมาณดาํเนินการ 

 - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 
 กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
  การดาํเนินการจดัซืIอ-จดัจา้ง เป็นไปตามระเบยีบฯ และหนงัสอืสั 8งการ รอ้ยละ ๑๐๐  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

-๒๗- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8  ๑๘  มติทิี8 ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ บนัทกึขอ้มลูกลางขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8น (INFO) ดา้น
รายรบั-รายจา่ย ตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 องค์การบรหิารส่วนตําบลวงันํIาเขยีว มนีโยบายจะพฒันาบุคลากรด้านการบรหิารการคลงัเพื8อ
รองรบั (E-GOVERMEN ) ของภาครฐั โดยใชเ้ทคโนโลยเีพื8อใหเ้กดิประสทิธภิาพตดิตามผลการดาํเนินงาน
ระบบงบประมาณ ระบบการจดัเกบ็รายได ้ระบบการจดัซืIอจดัจา้ง ระบบการเบกิจ่ายเงนิ ระบบการบนัทกึ
บญัช ีการจดัทาํรายงานการเงนิ การเบกิจา่ยรายวนั รายเดอืน รายไตรมาส และรายปี พรอ้มการจดัทาํฎกีา
และการออกเชค็พรอ้มงบประกอบการแสดงฐานทางการเงนิครบถว้นตามที8ระเบยีบกําหนด เนื8องจากกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ8นมแีนวทางใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8นทั 8วประเทศตอ้งดาํเนินการรายงานผล
การดาํเนินงานในระบบสารสนเทศเพื8อการวางแผนและประเมนิผลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8น (e-plan)ซึ8ง
ระบบขอ้มลูกลางองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8น เป็นระบบฐานขอ้มลูที8จดัทาํขึIน เพื8อสาํรวจ ขอ้มลูขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ8นทั 8วประเทศ ซึ8งข้อมูลที8แสดงในระบบเป็นข้อมูลที8นําเข้า โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ8น เพื8อเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลใหห้น่วยงานภายในกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ8น องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ8นและหน่วยงานที8เกี8ยวขอ้งนําขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสงูสดุ 
 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงันํIาเขยีว ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัในเรื8องดงักล่าว ในการดาํเนินการ
เกี8ยวกบัการเชื8อมโยงขอ้มูลในระบบการบนัทกึขอ้มูลกลางขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ8น (INFO) ดา้น
รายรบั-รายจ่ายงบประมาณ เพื8อใหส้ามารถตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น 
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเรว็ สามารถเป็นเครื8องมอืในการบรหิารราชการแผน่ดนิอยา่งมปีระสทิธภิาพไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อให้สามารถนําข้อมูลเกี8ยวกับงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ฯลฯ ไปใช้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและบงัเกดิประโยชน์สงูสดุ 



 ๓.๒ เพื8อใหง้า่ยต่อการตรวจสอบขอ้มลูและสามารถดาํเนินการจดัซืIอ-จดัจา้ง เป็นไปตามแผนพฒันา
ตาํบล 
 ๓.๓ เพื8อให้การดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศ เพื8อการวางแผนและ
ประเมนิผลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8น (e-plan) เป็นไปอยา่งมขี ั Iนตอน ถกูตอ้ง ครบถว้น 
 ๓.๔ เพื8อใหผู้บ้รหิารสามารถตดิตามดา้นรายรบั-รายจา่ย ระบบการเงนิการคลงัและงบประมาณ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององค์การบรหิารส่วนตําบล ที8รบัผดิชอบปฏบิตังิานด้านทรพัยากร
บุคคล งบประมาณ พสัดุ ธุรการ การจดัทาํฎกีา จดัทาํโครงการขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๘- 
 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ การวางแผนตามขั Iนตอนและวธิกีารบนัทกึขอ้มูลดา้นรายรบั-รายจ่าย งบประมาณดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์(e-plan) และมอบหมายเจา้หน้าที8ผูร้บัผดิชอบ  

๖.๒ ดําเนินการบนัทึกข้อมูลรายงานผลการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบลในระบบ
สารสนเทศเพื8อการวางแผนและประเมนิผลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8น (e-plan) 

๖.๓ ตรวจสอบ ประเมนิและตดิตามผลการดาํเนินการ 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  - ๒๕๖๔         
๘. งบประมาณดาํเนินการ- 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
  บนัทกึขอ้มูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ8น (INFO) ด้านรายรบั-รายจ่าย งบประมาณได้

ครบถว้น 
ถกูตอ้ง ๑๐๐           
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๙- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๑๙ มติทิี8 ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 
๑. ชื&อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ การเขา้รว่มตรวจประเมนิประสทิธภิาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8น 
(LPA) 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 กองคลงัไดด้ําเนินการจดัทําแผนการตรวจประเมนิประสทิธภิาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ8น 
(LPA)คอืการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิ8น (แผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี , แผนพฒันาประจําปี) การจดัทําแผนการ
บรหิารงานบุคคล(แผนอตัรากาํลงั ใหเ้หมาะสมกบัอาํนาจหน้าที8ภารกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8น) การ
บรหิารจดัการ การบรหิารราชการโดยมแีบบแผน (มกีารเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร ผลการดําเนินงาน เพื8อให้
เกดิประโยชนสูงสุดแก่ประชาชน เกดิผลสมัฤทธิ rต่อภารกจิ ใหคุ้ม้ค่าในด้านความซื8อสตัย์ โปร่งใส มกีาร
ควบคุมภายใน มกีารตรวจสอบ/สง่เสรมิสนบัสนุนการดาํเนินการและแกไ้ขปัญหามกีารพฒันาจติสาํนึกและ
จรรยาบรรณ) โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดต้ลอดเวลาและเปิดเผยขอ้มลู
ข่าวสารภายในกรอบของกฎหมาย           มคีวามเสมอภาค ใหบ้รกิารประชาชนดว้ยความเสมอภาคไม่
เลอืกปฏบิตัแิละมุ่งผลสมัฤทธิ rของงานทํางานใหเ้สรจ็ตามกําหนดเวลาและใหเ้กดิผลดต่ีอองคก์ร ส่วนรวม 
ตลอดจนใชท้รพัยากรอย่างประหยดั คุม้ค่า ซึ8งเป็นการทํางานโดยยดึหลกัการวดัผลลพัธแ์ละลดค่าใชจ้่าย
อยา่งเป็นรปูธรรม 
๔. วตัถปุระสงค ์

 เพื8อการปฏบิตังิานมรีะเบยีบวธิทีี8ถกูตอ้ง โปรง่ใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได ้โดยมกีารเปิดเผย
ขอ้มลูขา่วสารตรงไปตรงมา ใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลูไดส้ะดวกและมกีระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบได ้
ตาม พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสาร พ.ศ.๒๕๓๙ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 



๕. พืJนที&ดาํเนินการ  กองคลงัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖. วิธีดาํเนินการ 

 ๖.๑ การจดัทาํแผนปฏบิตักิารจดัซืIอจดัจา้งของปีงบประมาณ jäãå  
๖.๒ มกีารกาํหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงบประมาณหรอืโครงการ 
๖.๓ มกีารประกาศแผนปฏบิตักิารใหป้ระชาคมทราบ 
๖.๔ ระดบัความสาํเรจ็ของอตัราการจดัเกบ็รายได ้
๖.๕ ระดบัความสาํเรจ็ของอตัราการเบกิจา่ยเงนิตามงบประมาณรายจา่ย 
๖.๖ ความประหยดัและความคุม้คา่ในการบรหิารจดัการโครงการหรอืงานประจาํ 
๖.๗ มกีารตรวจสอบการปฏบิตังิานโดยสาํนกังานทอ้งถิ8นจงัหวดั 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ - กนัยายน ๒๕๖๐     
  
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 

๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว        
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
  ผลคะแนนที8ไดร้บัการตรวจประเมนิประสทิธภิาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น (LPA) ไม่น้อย

กวา่ 
รอ้ยละ ๖๐ 
 
 
 
          

-๓๐- 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลาํดบัที8 ๒๐ มติทิี8 ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 

๑. ชื&อโครงการ  โครงการตดิตั Iงกลอ้งวงจรปิดภายในตาํบล 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 เนื8องดว้ยปัญหาอาชญากรรมไดแ้ก่การโจรกรรมทรพัยส์นิตลอดจนปัญหายาเสพตดิไดส้รา้งความ
เดอืนรอ้นใหก้บัประชาชนในพืIนที8ต่างๆ มผีลกระทบต่อการดาํเนินชวีติของประชาชน องคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบลวงันํIาเขยีว จงึไดจ้ดัทาํโครงการตดิตั Iงกลอ้งวงจรปิดภายในตาํบลขึIน เพื8อใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยเีป็นตวั
ชว่ยเฝ้าระวงัหรอืสอดสอ่งดแูล จดัเกบ็ขอ้มลู เพื8อใหม้กีารสบืคน้ขอ้มลูในกรณีการเกดิอุบตัเิหตุ การ
โจรกรรม การก่ออาชญากรรม การทะเลาะววิาท รวมถงึการปฏบิตังิานของพนกังานเจา้หน้าที8ในสถานที8ที8มี
กลอ้งวงจรปิดตดิตั Iงอยู ่
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อเฝ้าระวงัและจดัเกบ็ขอ้มลูชว่ยในการสบืคน้หลกัฐานในทางคดคีวามหรอืการสบืคน้
หลกัฐานต่างๆ 
 ๓.๒ เพื8อเฝ้าระวงัและตรวจสอบการปฏบิตังิานของพนกังานเจา้หน้าที8 
 ๓.๓ เพื8อลดปัญหาการกระทาํผดิกฎหมายต่างๆ ในชมุชน  
 ๓.๔ เพื8อเพิ8มประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที8 และลดปัญหาการปฏบิตังิานที8ไมถ่กูตอ้ง 
ป้องกนัการกระทาํผดิการฉ้อราชบงัหลวง 



๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ชมุชน และพืIนที8สุม่เสี8ยงต่างๆ อาคารสถานที8ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว ไดร้บั
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิมากขึIน การปฏบิตังิานของพนกังานเจา้หน้าที8เป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 ชมุชน พืIนที8สุม่เสี8ยง อาคารสถานที8ภายนอกขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ ขั IนเตรยีมงานสาํรวจพืIนที8 กาํหนดจุดตดิตั Iง 

๖.๒ เสนอโครงการเพื8อขออนุมตั ิ
๖.๓ ประชมุคณะกรรมการกาํหนดรายละเอยีด(TOR)และดาํเนินการในสว่นที8เกี8ยวขอ้งกบัระเบยีบ
พสัดุฯ 
๖.๔ ดาํเนินการตามโครงการ 
๖.๕ ตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
๖.๖ นําผลการประเมนิมาปรบัปรงุและพฒันา 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  - ๒๕๖๔     
  

๘. งบประมาณดาํเนินการ 
 จาํนวนเงนิ  ๒๒๖,๐๐๐ บาท (-สองแสนสองหมื8นหกพนับาทถว้น-) 
๙. ผูร้บัผิดชอบ  สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว      
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์

 ทําใหพ้ืIนที8ในตําบลมกีารตดิตั Iงกลอ้งวงจรปิด และสถานที8ปฏบิตังิานภายนอกขององคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบลไดเ้พิ8มมาตรการป้องกนัและเฝ้าระวงัในดา้นปัญหาอุบตัภิยั ปัญหาจราจร ปัญหาอาชญากรรม 
รวมถงึในอาคารสถานที8ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล เป็นการเพิ8มมาตรการป้องกนัใหพ้นักงานเจา้หน้าที8
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิ8งขึIน 
 

-๓๑- 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลาํดบัที8 ๒๑ มติทิี8 ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 

๑. ชื&อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ นําโครงการที8บรรจุในแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปีบนัทกึขอ้มลูลงในระบบ
สารสนเทศเพื8อการวางแผนและประเมนิผลของ อปท. (E-plan) 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 ตามที8กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ8น ไดส้ั 8งการใหด้าํเนินการบนัทกึขอ้มลูลงในระบบสารสนเทศ                
(E-plan) เพื8อใหห้น่วยงานกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิ8น ผูบ้รหิาร สามารถตรวจสอบขอ้มลูได ้ 
๓.วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อใหโ้ครงการมาตรการ/กจิกรรม ถกูนํามาปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรม 
 ๓.๒ เพื8อใหอ้งคก์รภายนอกไดม้โีอกาสเขา้ตรวจสอบการใชง้บประมาณขององคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบล 
 ๓.๓ เพื8อใหเ้ป็นไปตามขอ้สั 8งการของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ8น  



๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 โครงการที8ไดบ้รรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี ไดถ้กูบนัทกึขอ้มลูลงในระบบสารสนเทศ (E-
plan) 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 หลงัจากประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปี นําโครงการทั Iงหมดที8บรรจุไวใ้นแผนฯ บนัทกึขอ้มลูลงใน
ระบบสารสนเทศ (E-plan)  
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔         
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว        
๑๑. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
  โครงการที8ใชง้บประมาณ ในแผนป้องกนัและปราบปราบการทุจรติ ไดร้บัการบรรจุลงในแผนพฒันา 
ทอ้งถิ8นสี8ปี ๑๐๐ %           
 

 

 

 

 

 

-๓๒- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๒๒ มติทิี8 ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รายงานผลการสอบทานดา้นการเงนิบญัชแีละพสัดุทุกไตรมาส 

๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 กองคลงัมบีทบาทและมคีวามสําคญัเป็นอย่างยิ8งเปรยีบเสมอืนเป็นหวัใจของหน่วยงานเพราะมี
หน้าที8เกี8ยวกบัการควบคุม ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของการเงนิองคก์ารบรหิารส่วนตําบล โดยต้องมกีาร
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเบกิจ่าย การรบัเงนิ การจดัทําบญัชต่ีางๆ พรอ้มทั Iงใหข้อ้เสนอแนะใหค้ํา
ชีIแจงเกี8ยวกบัการเบกิจ่ายเงนิขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลพรอ้มทั Iงตอ้งจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิ วเิคราะห์
งบการเงนิตามงบประมาณประจําปี จดัทํางบแสดงฐานะการเงนิและบญัชงีบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร 
รายงานเงนิสะสม งบกระแสเงนิสด จดัทาํกระดาษทาํการต่างๆ 
๓.วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อให้ทราบว่าการบรหิารงานด้านการเงนิ บญัชแีละพสัดุเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ
บงัเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 



 ๓.๒ เพื8อใหท้ราบขอ้มลูทางการเงนิ การบญัช ีและรายงานทางการเงนิมคีวามถกูตอ้งเชื8อถอืได ้
 ๓.๓ เพื8อใหห้วัหน้าส่วนราชการและผูบ้งัคบับญัชาสามารถตดัสนิใจ/สั 8งการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ได้
อยา่งรวดเรว็ ทนัเหตุการณ์ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ๔.๑ ผูบ้รหิารฝ่ายการเมอืง ประกอบดว้ย นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บรหิารสว่นตาํบล 
 ๔.๒ ขา้ราชการฝ่ายประจําประกอบดว้ย ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล และรองปลดัองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล หวัหน้าสาํนกั/ผูอ้าํนวยการกอง ทุกสาํนกั/กอง 
 ๔.๓ บุคลากรทุกสาํนกั/กอง ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลที8รบัผดิชอบปฏบิตังิานดา้นทรพัยากร
บุคคล งบประมาณ พสัดุ ธุรการ การจดัทาํฎกีา จดัทาํโครงการต่างๆขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
 ๔.๔ ผูม้สีว่นไดเ้สยีดา้นการเงนิ บญัชแีละพสัดุ 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ การจดัทาํแผนการสอบทานดา้นการเงนิ บญัช ีและพสัดุ 
 ๖.๒ ตรวจทานความถกูตอ้งและความน่าเชื8อถอืไดข้องขอ้มลูดา้นการเงนิ บญัช ีและพสัดุ 
 ๖.๓ ดาํเนินการรายงานผลการสอบทานดา้นการเงนิ บญัชแีละพสัดุทุกไตรมาสเสนอผูบ้งัคบับญัชา/
ผูบ้รหิาร   
 ๖.๔ สําเนารายงานผลการสอบทานดา้นการเงนิ บญัชแีละพสัดุทุกไตรมาสใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั
ทราบ ๖.๕ วเิคราะหแ์ละประเมนิผลความมปีระสทิธภิาพ ประหยดัและคุม้คา่ในการใชท้รพัยากร 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ   ตุลาคม  ๒๕๖๐ – กนัยายน ๒๕๖๑      
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ  กองคลงัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว      
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ์ รายงานผลการสอบทานด้านการเงนิบญัชี และพสัดุทุกไตรมาสได้ครบถ้วน 
ถกูตอ้ง         

 

-33- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8  ๒๓  มติทิี8 ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 
๑. ชื&อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตรวจสอบพสัดุประจําปี ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
พสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ8น พ.ศ.jäiä และที8แกไ้ขเพิ8มเตมิ 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ8น พ.ศ.๒๕๓๕ 
และที8แกไ้ขเพิ8มเตมิถงึฉบบัที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ ๑๔๘ ก่อนสิIนเดอืนกนัยายนทุกปี ใหห้วัหน้าฝ่ายบรหิาร
ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ8นแต่งตั Iงเจา้หน้าที8ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ8น ซึ8งมใิช่
เจ้าหน้าที8พสัดุคนหนึ8งหรอืหลายคนตามความจําเป็น เพื8อตรวจสอบการรบัจ่ายพสัดุงวดตั Iงแต่วนัที8 ๑ 
ตุลาคมปีก่อน จนถงึวนัที8 ๓๐ กนัยายนปีปัจจุบนั และตรวจนบัพสัดุประเภทที8คงเหลอือยูเ่พยีงวนัสิIนงวดนั Iน 
ในการตรวจสอบใหเ้ริ8มดาํเนินการตรวจสอบพสัดุในวนัเปิดทาํการวนัแรกของเดอืนตุลาคมเป็นตน้ไป วา่การ
รบัจ่ายถูกต้องหรอืไม่ พสัดุคงเหลอืมตีวัอยู่ตรงตามบญัชหีรอืทะเบยีนหรอืไม่ มพีสัดุชํารุด เสื8อมคุณภาพ 
หรอืสญูไป เพราะเหตุใด หรอืพสัดุไม่จําเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไปแลว้ใหเ้สนอรายงานผลการตรวจสอบ



ดงักล่าวต่อผู้แต่งตั Iงภายใน ๓๐ วนัทําการ นับแต่เริ8มดําเนินการตรวจสอบพสัดุนั Iน เมื8อผู้แต่งตั Iงได้รบั
รายงานจากเจ้าหน้าที8ผูต้รวจสอบแล้ว ใหส้ําเนารายงานไปยงัสํานักงานตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืสํานักงาน
ตรวจเงนิแผน่ดนิภมูภิาค แลว้แต่กรณ ี๑ ชดุ 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อให้ทราบว่าการบรหิารงานด้านพสัดุเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและบงัเกดิประสทิธผิล
สงูสดุ 
 ๓.๒ เพื8อใหท้ราบขอ้มลูทางพสัดุ และรายงานการตรวจสอบพสัดุมคีวามถกูตอ้ง เชื8อถอืได ้
 ๓.๓ เพื8อใหห้วัหน้าส่วนราชการและผูบ้งัคบับญัชาสามารถตดัสนิใจ/สั 8งการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ได้
อยา่งรวดเรว็ ทนัเหตุการณ์  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ๔.๑ ผูบ้รหิารฝ่ายการเมอืง ประกอบดว้ย นายก  อบต. รองนายก  อบต. 
 ๔.๒ ขา้ราชการฝ่ายประจําประกอบดว้ย ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล และรองปลดัองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล หวัหน้าสาํนกั/ผูอ้าํนวยการกอง ทุกสาํนกั/กอง 
 ๔.๓ บุคลากรทุกสาํนกั/กอง ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลที8รบัผดิชอบปฏบิตังิานดา้นทรพัยากร
บุคคล งบประมาณ พสัดุ ธุรการ การจดัทาํฎกีา จดัทาํโครงการต่างๆขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
 ๔.๔ ผูม้สีว่นไดเ้สยีดา้นพสัดุ 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ การจดัทาํแผนการสอบทานพสัดุ 
 ๖.๒ แต่งตั Iงเจา้หน้าที8ผูร้บัผดิชอบ 

๖.๓ ตรวจทานความถกูตอ้งและความน่าเชื8อถอืไดข้องขอ้มลูดา้นพสัดุ 
๖.๔ ดําเนินการตรวจสอบรายการที8เบกิจ่ายและรายงานผลการตรวจสอบพสัดุ รายไตรมาส เสนอ

ผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้รหิาร   
 ๖.๕ วเิคราะหแ์ละประเมนิผลความมปีระสทิธภิาพ ประหยดัและคุม้คา่ในการใชท้รพัยากร 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐  - กนัยายน ๒๕๖๑      
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ  กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว      
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์ รายงานผลการตรวจสอบพสัดุประจาํปี ไดค้รบถว้น   

-๓ê- 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลาํดบัที8 ๒๔ มติทิี8 ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 

๑. ชื&อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ จดัทาํแผนการจดัซืIอจดัจา้งตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงนิ
แผน่ดนิ เรื8องการจดัทาํแผน จดัซืIอ จดัจา้ง และมกีารรายงานผลการปฏบิตัติามแผนการจดัซืIอจดัจา้งเป็น
ประจาํทุกไตรมาส 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ8น พ.ศ.๒๕๓๕ 
และที8แกไ้ขเพิ8มเตมิถงึฉบบัที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ ๑๔๘ ก่อนสิIนเดอืนกนัยายนทุกปี ใหห้วัหน้าฝ่ายบรหิาร
ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ8นแต่งตั Iงเจา้หน้าที8ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ8น ซึ8งมใิช่
เจ้าหน้าที8พสัดุคนหนึ8งหรอืหลายคนตามความจําเป็น เพื8อตรวจสอบการรบัจ่ายพสัดุงวดตั Iงแต่วนัที8 ๑ 



ตุลาคมปีก่อน จนถงึวนัที8 ๓๐ กนัยายน ปีปัจจุบนั และตรวจนับพสัดุประเภทที8คงเหลอือยู่เพยีงวนัสิIนงวด
นั Iน ในการตรวจสอบใหเ้ริ8มดาํเนินการตรวจสอบพสัดุในวนัเปิดทาํการวนัแรกของเดอืนตุลาคมเป็นตน้ไป วา่
การรบัจา่ยถกูตอ้งหรอืไม ่พสัดุคงเหลอืมตีวัอยูต่รงตามบญัชหีรอืทะเบยีนหรอืไม ่มพีสัดุชาํรดุ เสื8อมคณุภาพ 
หรอืสญูไป เพราะเหตุใด หรอืพสัดุไม่จําเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไปแลว้ใหเ้สนอรายงานผลการตรวจสอบ
ดงักล่าวต่อผู้แต่งตั Iงภายใน ๓๐ วนัทําการ นับแต่เริ8มดําเนินการตรวจสอบพสัดุนั Iน เมื8อผู้แต่งตั Iงได้รบั
รายงานจากเจ้าหน้าที8ผูต้รวจสอบแล้ว ใหส้ําเนารายงานไปยงัสํานักงานตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืสํานักงาน
ตรวจเงนิแผน่ดนิภมูภิาค แลว้แต่กรณ ี๑ ชดุ   
๓.วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อให้ทราบว่าการบรหิารงานด้านพสัดุเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและบงัเกดิประสทิธผิล
สงูสดุ 
 ๓.๒ เพื8อใหก้ารดําเนินการจดัซืIอ จดัจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลเป็นไปตามแผนการจดัซืIอ 
จดัจา้ง ที8กาํหนดไว ้
 ๓.๓ เพื8อใหห้วัหน้าส่วนราชการและผูบ้งัคบับญัชาสามารถตดัสนิใจ/สั 8งการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ได้
อยา่งรวดเรว็ ทนัเหตุการณ์  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ๔.๑ ผูบ้รหิารฝ่ายการเมอืง ประกอบดว้ย นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บรหิารสว่นตาํบล 
 ๔.๒ ขา้ราชการฝ่ายประจําประกอบดว้ย ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล และรองปลดัองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล หวัหน้าสาํนกั/ผูอ้าํนวยการกอง ทุกสาํนกั/กอง 
 ๔.๓ บุคลากรทุกสาํนกั/กอง ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลที8รบัผดิชอบปฏบิตังิานดา้นทรพัยากร
บุคคล งบประมาณ พสัดุ ธุรการ การจดัทาํฎกีา จดัทาํโครงการต่างๆขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
 ๔.๔ ผูม้สีว่นไดเ้สยีดา้นพสัดุ 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ สาํรวจความตอ้งการตามแผนพฒันาตาํบลประจาํปี 
 ๖.๒ แต่งตั Iงเจา้หน้าที8ผูร้บัผดิชอบ 

๖.๓ ดาํเนินการจดัทาํแผนการจดัซืIอจดัจา้งประจาํปี 
๖.๔ ดําเนินการตรวจสอบรายการที8เบกิจ่ายและรายงานผลการตรวจสอบพสัดุ รายไตรมาส เสนอ

ผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้รหิาร   
 ๖.๕ วเิคราะหแ์ละประเมนิผลความมปีระสทิธภิาพ ประหยดัและคุม้คา่ในการใชท้รพัยากร 

 
 

-๓ä- 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ตุลาคม ๒๕๖๐  - กนัยายน ๒๕๖๑        
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 จดัทําแผนการจดัซืIอ จดัจา้ง เป็นไปตามระเบยีบ กฎหมายและหนังสอืสั 8งการ ไดค้รบถว้นถูกตอ้ง 
๑๐๐% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
 

 

 

 

-๓ã- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๒๕ มติทิี8 ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 
๑. ชื&อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ รายงานสถติกิารคลงัภายใน ๙๐ วนั นบัแต่สิIนปีงบประมาณและ
ประกาศให ้
     ประชาชนทราบ 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที8มาของโครงการ 
 การปฏบิตัหิน้าที8ในดา้นการคลงัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8นมบีทบาทและมคีวามสาํคญัอยา่งยิ8ง
ต่อการพฒันาองค์กรขององค์การบรหิารส่วนตําบล ให้องค์การบรหิารส่วนตําบลมคีวามเขม้แขง็เพราะ



บทบาทที8สาํคญั คอื การพจิารณา ศกึษา วเิคราะห ์นําความเหน็เสนอแนะ ปรบัปรุงแกไ้ข และดําเนินการ
ด้านงานบรหิารงานคลงั โดยตรวจสอบจากงานต่างๆ ของแต่ละฝ่าย แต่ละส่วน ตลอดจนการควบคุม 
ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของการเงนิขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล โดยตอ้งมกีารตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน
การเบกิจา่ย การรบัเงนิ การจดัทาํบญัชต่ีางๆ พรอ้มทั Iงใหข้อ้เสนอแนะ ใหค้าํชีIแจง เกี8ยวกบัการเบกิจา่ยเงนิ
ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล พรอ้มทั Iงตอ้งจดัทําขอ้มูลทางการเงนิ วเิคราะหง์บการเงนิตามงบประมาณ
ประจาํปี จดัทาํงบแสดงฐานะการเงนิและบญัช ีงบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร รายงานเงนิสะสม งบกระแส
เงนิสด จดัทาํกระดาษทาํการต่างๆ การเบกิจ่ายจะตอ้งดาํเนินการใหถู้กตอ้งตามระเบยีบการตรวจสอบและ
การควบคุมยอดงบประมาณรายจ่ายประจําปี จงึมคีวามละเอยีดอ่อนและมคีวามสําคญัเป็นอย่างมากเพื8อ
ไม่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อทางราชการ และการสอบรายงานการขออนุมตัจิดัซืIอ/จดัจา้ง ใหถู้กตอ้งนั Iนตอ้ง
ดาํเนินการตามระเบยีบวธิงีบประมาณและตามรปูแบบระบบงบประมาณรายจา่ย 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อใหท้ราบขอ้มลูการบรหิารงานดา้นการเงนิ บญัชแีละพสัดุเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เชื8อถอืได ้มี
ประสทิธภิาพและบงัเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 
 ๓.๒ เพื8อใหห้วัหน้าส่วนราชการและผูบ้งัคบับญัชาสามารถตดัสนิใจ/สั 8งการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ได้
อยา่งรวดเรว็ ทนัเหตุการณ์  
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ๔.๑ ผูบ้รหิารฝ่ายการเมอืง ประกอบดว้ย นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บรหิารสว่นตาํบล 
 ๔.๒ ขา้ราชการฝ่ายประจําประกอบดว้ย ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล และรองปลดัองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล หวัหน้าสาํนกั/ผูอ้าํนวยการกอง ทุกสาํนกั/กอง 
 ๔.๓ บุคลากรทุกสาํนกั/กอง ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลที8รบัผดิชอบปฏบิตังิานดา้นทรพัยากร
บุคคล งบประมาณ พสัดุ ธุรการ การจดัทาํฎกีา จดัทาํโครงการต่างๆขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
 ๔.๔ ประชาชนโดยทั 8วไป 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ ตรวจสอบงบประมาณ รายรบั-รายจา่ย ประจาํปี 
 ๖.๒ มอบหมายเจา้หน้าที8ผูร้บัผดิชอบ 

๖.๓ ดาํเนินการรายงานสถติกิารคลงั เสนอผูบ้งัคบับญัชา/ผูบ้รหิาร 
๖.๔ ประกาศใหป้ระชาชนทราบผา่นชอ่งทางต่างๆ   

 ๖.๕ ประเมนิและตดิตามผลการดาํเนินการ 
 

 

-๓ë- 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม ๒๕๖๐  - กนัยายน ๒๕๖๑        
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 รายงานสถติกิารคลงั ไดค้รบถว้น ถกูตอ้ง ภายในกาํหนดเวลา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓í- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๒๖ มติทิี8 ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จดัทาํแผนการใชจ้า่ยเงนิก่อนการเบกิจา่ยตามงบประมาณทุกไตรมาส 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 การปฏบิตัหิน้าที8ในดา้นการคลงัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8นมบีทบาทและมคีวามสาํคญัอยา่งยิ8ง
ต่อการพฒันาองค์กรขององค์การบรหิารส่วนตําบล ให้องค์การบรหิารส่วนตําบลมคีวามเขม้แขง็เพราะ
บทบาทที8สาํคญั คอื การพจิารณา ศกึษา วเิคราะห ์นําความเหน็เสนอแนะ ปรบัปรุงแกไ้ข และดําเนินการ



ด้านงานบรหิารงานคลงั โดยตรวจสอบจากงานต่างๆ ของแต่ละฝ่าย แต่ละส่วน ตลอดจนการควบคุม 
ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของการเงนิขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล โดยตอ้งมกีารตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน
การเบกิจา่ย การรบัเงนิ การจดัทาํบญัชต่ีางๆ พรอ้มทั Iงใหข้อ้เสนอแนะ ใหค้าํชีIแจง เกี8ยวกบัการเบกิจา่ยเงนิ
ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล พรอ้มทั Iงตอ้งจดัทําขอ้มูลทางการเงนิ วเิคราะหง์บการเงนิตามงบประมาณ
ประจาํปี จดัทาํงบแสดงฐานะการเงนิและบญัช ีงบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร รายงานเงนิสะสม งบกระแส
เงนิสด จดัทาํกระดาษทาํการต่างๆ การเบกิจ่ายจะตอ้งดาํเนินการใหถู้กตอ้งตามระเบยีบการตรวจสอบและ
การควบคุมยอดงบประมาณรายจ่ายประจําปี จงึมคีวามละเอยีดอ่อนและมคีวามสําคญัเป็นอย่างมากเพื8อ
ไม่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อทางราชการ และการสอบรายงานการขออนุมตัจิดัซืIอ/จดัจา้ง ใหถู้กตอ้งนั Iนตอ้ง
ดาํเนินการตามระเบยีบวธิงีบประมาณและตามรปูแบบระบบงบประมาณรายจา่ย  
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อใหท้ราบขอ้มลูการบรหิารงานดา้นการเงนิ บญัชแีละพสัดุเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เชื8อถอืได ้มี
ประสทิธภิาพและบงัเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 
 ๓.๒ เพื8อใหห้วัหน้าส่วนราชการและผูบ้งัคบับญัชาสามารถตดัสนิใจ/สั 8งการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ได้
อยา่งรวดเรว็ ทนัเหตุการณ์  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ๔.๑ ผูบ้รหิารฝ่ายการเมอืง ประกอบดว้ย นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บรหิารสว่นตาํบล 
 ๔.๒ ขา้ราชการฝ่ายประจําประกอบดว้ย ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล และรองปลดัองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล หวัหน้าสาํนกั/ผูอ้าํนวยการกอง ทุกสาํนกั/กอง 
 ๔.๓ บุคลากรทุกสาํนกั/กอง ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลที8รบัผดิชอบปฏบิตังิานดา้นทรพัยากร
บุคคล งบประมาณ พสัดุ ธุรการ การจดัทาํฎกีา จดัทาํโครงการต่างๆขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
 ๔.๔ ประชาชนโดยทั 8วไป 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ ตรวจสอบงบประมาณ รายรบั-รายจา่ย ประจาํปี 

๖.๒ ตรวจสอบการใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิ8นสี8ปีเป็นแนวทางในการจดัทาํขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย
ประจาํปี/เพิ8มเตมิหรอืไม ่
 ๖.๓ มอบหมายเจา้หน้าที8ผูร้บัผดิชอบ 

๖.๔ ดาํเนินการจดัทาํแผนการใชจ้า่ยเงนิตามงบประมาณทุกไตรมาส 
 ๖.๕ วเิคราะหแ์ละประเมนิความมปีระสทิธภิาพ ประหยดัและคุม้คา่ในการใชท้รพัยากร 

 
 

-๓ì- 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม ๒๕๖๐  - กนัยายน ๒๕๖๑        
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 จดัทาํแผนการใชจ้า่ยเงนิก่อนการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ ทุกไตรมาส ไดค้รบถว้น ถกูตอ้ง ๑๐๐ % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๒๗ มติทิี8 ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จดัทาํรายงานสถานะเงนิประจาํวนั 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 การปฏบิตัหิน้าที8ในดา้นการคลงัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8นมบีทบาทและมคีวามสาํคญัอยา่งยิ8ง
ต่อการพฒันาองค์กรขององค์การบรหิารส่วนตําบล ให้องค์การบรหิารส่วนตําบลมคีวามเขม้แขง็เพราะ
บทบาทที8สาํคญั คอื การพจิารณา ศกึษา วเิคราะห ์นําความเหน็เสนอแนะ ปรบัปรุงแกไ้ข และดําเนินการ



ด้านงานบรหิารงานคลงั โดยตรวจสอบจากงานต่างๆ ของแต่ละฝ่าย แต่ละส่วน ตลอดจนการควบคุม 
ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของการเงนิขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล โดยตอ้งมกีารตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน
การเบกิจา่ย การรบัเงนิ การจดัทาํบญัชต่ีางๆ พรอ้มทั Iงใหข้อ้เสนอแนะ ใหค้าํชีIแจง เกี8ยวกบัการเบกิจา่ยเงนิ
ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล ดงันั Iนจงึตอ้งมกีารจดัทาํทะเบยีนงบประมาณรายรบั-รายจ่ายใหถู้กตอ้งตาม
ระเบยีบการตรวจสอบและการควบคมุยอดงบประมาณรายรบั-รายจา่ยประจาํวนั 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อใหท้ราบขอ้มลูการรบั-จา่ยประจาํวนั มคีวามถกูตอ้ง เชื8อถอืได ้อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 ๓.๒ เพื8อพสิจูน์ยอดการบนัทกึรายการครบถว้นถกูตอ้งตามประเภทการรบั-จา่ยเงนิ 
 ๓.๓ เพื8อใหห้วัหน้าส่วนราชการและผูบ้งัคบับญัชาสามารถตดัสนิใจ/สั 8งการ แกไ้ขปัญหาต่างๆ ได้
อยา่งรวดเรว็ ทนัเหตุการณ์ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ ผูบ้รหิารฝ่ายการเมอืง ประกอบดว้ย นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บรหิารสว่นตาํบล 
 ๔.๒ ขา้ราชการฝ่ายประจําประกอบดว้ย ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล และรองปลดัองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล หวัหน้าสาํนกั/ผูอ้าํนวยการกอง ทุกสาํนกั/กอง 
 ๔.๓ บุคลากรทุกสาํนกั/กอง ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลที8รบัผดิชอบปฏบิตังิานดา้นทรพัยากร
บุคคล งบประมาณ พสัดุ ธุรการ การจดัทาํฎกีา จดัทาํโครงการต่างๆ ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
 ๔.๔ ประชาชนโดยทั 8วไป 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ การจดัทาํใบสาํคญัรบัเงนิ ใบนําสง่เงนิและสรปุใบนําสง่เงนิ 

๖.๒ ตรวจสอบหลกัฐานการรบัเงนิเขา้ใบสรปุใบนําสง่เงนิและทะเบยีนรายรบั 
 ๖.๓ ดาํเนินการรายงานสถานะทางการเงนิประจาํวนั 

๖.๔ เสนอผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั Iนตรวจสอบ 
 ๖.๕ ประเมนิและตดิตามผลการดาํเนินการรายงานสถานะทางการเงนิ 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐  - กนัยายน ๒๕๖๑  

๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ  กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว      
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์

 รายงานสถานะการเงนิประจาํวนั ไดค้รบถว้น ถกูตอ้ง ภายในกาํหนดเวลา 

 
-41- 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลาํดบัที8  ๒๘ มติทิี8 ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 

๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รายงานแสดงรายรบั-รายจา่ย และงบทดลองเป็นรายเดอืน 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 การปฏบิตัหิน้าที8ในดา้นการคลงัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8นมบีทบาทและมคีวามสาํคญัอยา่งยิ8ง
ต่อการพฒันาองค์กรขององค์การบรหิารส่วนตําบล ให้องค์การบรหิารส่วนตําบลมคีวามเขม้แขง็เพราะ
บทบาทที8สาํคญั คอื การพจิารณา ศกึษา วเิคราะห ์นําความเหน็เสนอแนะ ปรบัปรุงแกไ้ข และดําเนินการ



ด้านงานบรหิารงานคลงั โดยตรวจสอบจากงานต่างๆ ของแต่ละฝ่าย แต่ละส่วน ตลอดจนการควบคุม 
ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของการเงนิขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล โดยตอ้งมกีารตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน
การเบกิจา่ย การรบัเงนิ การจดัทาํบญัชต่ีางๆ พรอ้มทั Iงใหข้อ้เสนอแนะ ใหค้าํชีIแจง เกี8ยวกบัการเบกิจา่ยเงนิ
ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล พรอ้มทั Iงตอ้งจดัทําขอ้มูลทางการเงนิ วเิคราะหง์บการเงนิตามงบประมาณ
ประจําเดอืน จดัทํางบแสดงฐานะการเงนิและบญัช ีงบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร รายงานเงนิสะสม งบ
กระแสเงนิสด จดัทํากระดาษทําการต่างๆ ในแต่ละเดอืน ดงันั Iนจงึต้องมกีารจดัทําทะเบยีนงบประมาณ
รายจ่ายของแต่ละสาํนัก/กอง โดยในการตรวจสอบเอกสารการเบกิจ่ายเงนิในฎกีานั Iนมขีอ้กําหนด ระเบยีบ
ต่างๆ 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อใหท้ราบวา่การบรหิารงานดา้นรายรบั-จ่ายประจาํวนั เป็นไปอยา่งประสทิธภิาพและบงัเกดิ
ประสทิธผิลสงูสดุ 
 ๓.๒ เพื8อใหท้ราบขอ้มลูรายรบั-รายจา่ย มคีวามถกูตอ้ง เชื8อถอืได ้
 ๓.๓ เพื8อใหห้วัหน้าส่วนราชการและผูบ้งัคบับญัชาสามารถตดัสนิใจ/สั 8งการ แกไ้ขปัญหาต่างๆ ได้
อยา่งรวดเรว็ ทนัเหตุการณ์  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ๔.๑ ผูบ้รหิารฝ่ายการเมอืง ประกอบดว้ย นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บรหิารสว่นตาํบล 
 ๔.๒ ขา้ราชการฝ่ายประจําประกอบดว้ย ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล และรองปลดัองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล หวัหน้าสาํนกั/ผูอ้าํนวยการกอง ทุกสาํนกั/กอง 
 ๔.๓ บุคลากรทุกสาํนกั/กอง ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลที8รบัผดิชอบปฏบิตังิานดา้นทรพัยากร
บุคคล งบประมาณ พสัดุ ธุรการ การจดัทาํฎกีา จดัทาํโครงการต่างๆขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
 ๔.๔ ประชาชนโดยทั 8วไป 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ การตรวจสอบงบประมาณ รายรบั-รายจา่ยประจาํปี 

๖.๒ ตรวจฎกีาเบกิจา่ยเงนิและหลกัฐานการจา่ยเงนิเขา้สมดุเงนิสดจา่ย 
 ๖.๓ ตรวจสอบการรายงานสถานะการเงนิประจาํวนั 

๖.๔ ดาํเนินการรายงานแสดงรายรบั-รายจา่ยและงบทดลองประจาํเดอืน เสนอผูบ้งัคบับญัชา 
 ๖.๕ วเิคราะหแ์ละประเมนิความมปีระสทิธภิาพ ประหยดั และคุม้คา่ในการใชท้รพัยากร 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๐  - กนัยายน ๒๕๖๑  

๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
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๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 รายงานแสดงรายรบั-รายจา่ย และงบทดลองเป็นรายเดอืน ไดค้รบถว้น ถกูตอ้ง ภายในกาํหนดเวลา 
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รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๒๙ มติทิี8 ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จดัทํารายงานผลการดําเนินงานตามที8กรมฯ กําหนดเพื8อเสนอ
ผูบ้รหิารทอ้งถิ8น 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 



 การปฏบิตัหิน้าที8ในดา้นการคลงัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8นมบีทบาทและมคีวามสาํคญัอยา่งยิ8ง
ต่อการพฒันาองค์กรขององค์การบรหิารส่วนตําบล ให้องค์การบรหิารส่วนตําบลมคีวามเขม้แขง็เพราะ
บทบาทที8สาํคญั คอื การพจิารณา ศกึษา วเิคราะห ์นําความเหน็เสนอแนะ ปรบัปรุงแกไ้ข และดําเนินการ
ด้านงานบรหิารงานคลงั โดยตรวจสอบจากงานต่างๆ ของแต่ละฝ่าย แต่ละส่วน ตลอดจนการควบคุม 
ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของการเงนิขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล โดยตอ้งมกีารตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน
การเบกิจา่ย การรบัเงนิ การจดัทาํบญัชต่ีางๆ พรอ้มทั Iงใหข้อ้เสนอแนะ ใหค้าํชีIแจง เกี8ยวกบัการเบกิจา่ยเงนิ
ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล พรอ้มทั Iงตอ้งจดัทําขอ้มูลทางการเงนิ วเิคราะหง์บการเงนิตามงบประมาณ
ประจําเดอืน จดัทํางบแสดงฐานะการเงนิและบญัช ีงบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร รายงานเงนิสะสม งบ
กระแสเงนิสด จดัทํากระดาษทําการต่างๆ ในแต่ละเดอืน ดงันั Iนจงึต้องมกีารจดัทําทะเบยีนงบประมาณ
รายจ่ายของแต่ละสาํนัก/กอง โดยในการตรวจสอบเอกสารการเบกิจ่ายเงนิในฎกีานั Iนมขีอ้กําหนด ระเบยีบ
ต่างๆ ดงันั Iน ในการเบกิจ่ายจะต้องดําเนินการใหถู้กต้องตามระเบยีบการตรวจสอบและการควบคุมยอด
งบประมาณรายจ่ายประจําปี จงึมคีวามละเอยีดอ่อนและมคีวามสําคญัเป็นอย่างมากเพื8อไม่ใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อทางราชการ และการสอบรายงานการขออนุมตัจิดัซืIอ/  จดัจา้ง ใหถู้กตอ้งนั Iนตอ้งดาํเนินการตาม
ระเบยีบวธิงีบประมาณและตามรปูแบบระบบงบประมาณรายจา่ย 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อใหท้ราบขอ้มลูการบรหิารงานดา้นการคลงัองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเป็นไปอย่างถูกตอ้ง 
เชื8อถอืได ้มปีระสทิธภิาพและบงัเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 
 ๓.๒ เพื8อใหท้ราบขอ้มลูสถานะทางการคลงัมคีวามถกูตอ้งเชื8อถอืได ้
 ๓.๓ เพื8อใหห้วัหน้าส่วนราชการและผูบ้งัคบับญัชาสามารถตดัสนิใจ/สั 8งการ แกไ้ขปัญหาต่างๆ ได้
อยา่งรวดเรว็ ทนัเหตุการณ์  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ๔.๑ ผูบ้รหิารฝ่ายการเมอืง ประกอบดว้ย นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บรหิารสว่นตาํบล 
 ๔.๒ ขา้ราชการฝ่ายประจําประกอบดว้ย ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล และรองปลดัองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล หวัหน้าสาํนกั/ผูอ้าํนวยการกอง ทุกสาํนกั/กอง 
 ๔.๓ บุคลากรทุกสาํนกั/กอง ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลที8รบัผดิชอบปฏบิตังิานดา้นทรพัยากร
บุคคล งบประมาณ พสัดุ ธุรการ การจดัทาํฎกีา จดัทาํโครงการต่างๆขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
 ๔.๔ ประชาชนโดยทั 8วไป 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ การตรวจสอบขอ้บญัญตังิบประมาณประจําปี/ตรวจสอบงบรบั-รายจ่ายรายไตรมาส (ทุก ๓ 
เดอืน) 

๖.๒ จดัทํารายงานผลการดําเนินงาน/ตรวจสอบรายไตรมาส เสนอผู้บังคบับัญชาเพื8อทราบ/
ตรวจทาน 
 ๖.๓ จดัทําบนัทกึขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการเพื8อดําเนินการประชาสมัพนัธ์รายงานผลการ
ดาํเนินงาน 

๖.๔ ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบผา่นชอ่งทางต่างๆ 
 ๖.๕ ประเมนิและตดิตามผลการดาํเนินการ 

 
-44- 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม ๒๕๖๐  -  กนัยายน ๒๕๖๑ 



๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานตามโครงการต่างๆ ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๔ä- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๓๐ มติทิี8 ๒/๒.๒/๒.๒.๓ 



๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การจดัตั Iงศนูยข์อ้มลูขา่วสารองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 ในระบอบประชาธปิไตย การใหป้ระชาชนมโีอกาสกวา้งขวางในการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเกี8ยวกบั
ดําเนินการต่างๆ ของรฐัเป็นสิ8งจําเป็น เพื8อที8ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมอืงไดโ้ดยถูกตอ้งกบัความเป็นจรงิ อนัเป็นการส่งเสรมิใหม้คีวามเป็นรฐับาลโดยประชาชนมากยิ8งขึIน 
สมควรกาํหนดใหป้ระชาชนมสีทิธไิดรู้ข้อ้มลูขา่วสารของราชการ โดยมขีอ้ยกเวน้อนัไมต่อ้งเปิดเผยที8แจง้ชดั
และจํากดัเฉพาะขอ้มูลข่าวสารที8หากเปิดเผลแลว้จะเกดิความเสยีหายต่อประเทศชาตหิรอืต่อประโยชน์ที8
สาํคญัของเอกชน ทั IงนีI เพื8อพฒันาระบอบประชาธปิไตยใหม้ั 8นคงและจะยงัผลใหป้ระชาชนมโีอกาสรูถ้งึสทิธิ
หน้าที8ของตนอยา่งเตม็ที8 เพื8อที8จะปกปักรกัษาประโยชน์ของตนไดอ้กีประการหนึ8งดว้ย ประกอบกบัสมควร
คุม้ครองสทิธสิว่นบุคคลในสว่นที8เกี8ยวขอ้งกบัขอ้มลูขา่วสารของราชการไปพรอ้มกนั 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อเพิ8มการมสี่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วน
ตาํบล 
 ๓.๒ เพื8อใหป้ระชาชนมสีทิธไิดร้บัขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ 
 ๓.๓ เพื8อประชาชนจะสามารถแสดงความคดิเหน็และใช้สทิธทิางการเมอืงได้โดยถูกต้องตรงกบั
ความ 
เป็นจรงิ 
 ๓.๔ เพื8อใหป้ระชาชนมโีอกาสรูถ้งึสทิธหิน้าที8ของตนอยา่งเตม็ที8 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนทราบถงึสทิธหิน้าที8ของตนอย่างเตม็ที8และสามารถที8จะปกปักรกัษาประโยชน์ของตน
ไดอ้กีทางหนึ8ง 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 ศนูยข์อ้มลูขา่วสารองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ จดัตั Iงศนูยข์อ้มลูขา่วสาร และจดัสถานที8ใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดขูอ้มลู 

๖.๒ แต่งตั Iงเจา้หน้าที8ผูร้บัผดิชอบเป็นปัจจบุนั 
 ๖.๓ จดัวางเอกสารขอ้มลูครบถว้นตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๖.๔ อบรมใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรภายในองคก์ารบรหิารสว่นตําบลฯ เกี8ยวกบัการปฏบิตัติาม พ.ร.บ. 
ขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๖.๕ อบรมใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนเกี8ยวกบั พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๖.๖ บรกิารอนิเตอรเ์น็ตสาํหรบัใหบ้รกิารประชาชนทั 8วไป 
 ๖.๗ จดัเกบ็สถติผิูม้ารบับรกิารและสรปุผลการเสนอผูบ้รหิาร 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  - ๒๕๖๔     
  
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 

๙. ผูร้บัผิดชอบ  สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว      
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์

 ๑๐.๑ เชงิปรมิาณ ศนูยข์อ้มลูขา่วสารขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว จาํนวน ๑ ศนูย ์
๑๐.๒ เชงิคณุภาพ รอ้ยละ íï ของประชาชนที8มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจ 

 



-๔ã- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๓๑ มติทิี8 ๒/๒.๓/๒.๓.๑ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เผยแพรค่วามรูท้างกฎหมายโดยการจดัทาํแผน่พบั 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยที8ผา่นมาไดก้ําหนดสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนชาวไทย 
ไดม้แีนวทางการคุม้ครองสง่เสรมิและการขยายสทิธเิสรภีาพของประชาชนดว้ยการกาํหนดใหร้ฐัตอ้งสง่เสรมิ
สนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในการใช้สทิธิและเสรีภาพตามรฐัธรรมนูญ อีกทั Iงแนวนโยบายด้าน
กฎหมายและการยุตธิรรมไดก้ําหนดใหร้ฐัตอ้งดําเนินการส่งเสรมิการใหค้วามช่วยเหลอืและใหค้วามรูท้าง
กฎหมายแก่ประชาชนตามพระราชบญัญตัสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไ้ข
เพิ8มเตมิถงึฉบบัที8 ๖ พ.ศ.๒๕๕๒อกีทั Iงในปัจจุบนัมปีระชาชนเป็นจาํนวนมากยงัคงถูกเอารดัเอาเปรยีบทาง
สงัคม หรอืยงัไม่สามารถเขา้ถงึสทิธปิระโยชน์ต่างๆที8ควรพงึจะได้จากรฐั ซึ8งสาเหตุส่วนหนึ8งของปัญหา
ดงักลา่วมาจากการที8ยงัไมม่คีวามรูท้างดา้นกฎหมายในเรื8องนั Iนๆ ดพีอ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงันํIาเขยีว ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของเรื8องดงักล่าวเป็นอยา่งยิ8ง และ
เหน็ควรใหป้ระชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจถงึสทิธปิระชาชน องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีวจงึไดจ้ดั
แผน่พบัใหค้วามรูด้า้นกฎหมายแก่ประชาชน 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี8ยวกบักฎหมายในแต่ละเรื8องมากยิ8งขึIนเพื8อป้องกนัการ
ถกูเอารดัเอาเปรยีบทางสงัคม 
 ๓.๒ เพื8อใหป้ระชาชนสามารถรูถ้งึสทิธแิละหน้าที8ตามกฎหมาย 
 ๓.๓ เพื8อเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดต้รวจสอบการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ฯ มากยิ8งขึIน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๕. พืJนที&ดาํเนินการ  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ สาํรวจความตอ้งการของประชาชนเกี8ยวกบัเนืIอหาที8ประชาชนมคีวามสนใจเกี8ยวกบักฎหมาย 

๖.๒ ออกรปูแบบแผน่พบั 
๖.๓ ประชมุวางแผนการดาํเนินการและกาํหนดรปูแบบแผน่พบัเพื8อประชาสมัพนัธ ์

 ๖.๔ ดาํเนินการจดัทาํแผน่พบัใหป้ระชาชน 
๖.๕ แจกจา่ยใหป้ระชาชน 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ  สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว      
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์

 ๑๐.๑  รอ้ยละ ๘๐ ของความพงึพอใจผูร้บับรกิาร 
 
 
 

 



 
-๔ë- 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลาํดบัที8 ๓๒ มติทิี8 ๒/๒.๓/๒.๓.๒ 

๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การมอบอาํนาจของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 ตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไ้ขเพิ8มเตมิถงึฉบบั
ที8 ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ ไดบ้ญัญตัเิกี8ยวกบัอาํนาจหน้าที8ของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเอาไวห้ลายเรื8องหลาย
ประการ รวมทั Iงมกีฎหมายอื8นอกีหลายฉบบัที8บญัญตัอิํานาจหน้าที8ของนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลไว ้
การที8นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลจะดาํเนินการในเรื8องต่างๆ เพยีงผูเ้ดยีว กอ็าจจะทาํใหเ้กดิช่องว่างใน
การประพฤตมิชิอบในขั Iนตอนต่างๆ เกดิขึIนได ้ดงันั Iน เพื8อเป็นการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ที8อาจเกดิขึIนองคก์าร
บรหิารส่วนตําบล จงึไดก้ําหนดมาตรการใหม้กีารมอบอํานาจใหร้องนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล ปลดั
องค์การบรหิารส่วนตําบล และรองปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบล ได้ปฏบิตัิราชการแทนนายกองค์การ
บรหิารสว่นตาํบล 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อใหก้ารใชดุ้ลยพนิิจต่างๆ ของฝ่ายบรหิารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลกัการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงที8ด ี
 ๓.๒ เพื8อเป็นการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชั 8นของเจา้หน้าที8 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  มกีารมอบอาํนาจ 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมภารกจิที8อยูใ่นอาํนาจของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเสนอนายกองคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลพจิารณา 

๖.๒ ออกคาํสั 8งมอบหมายหน้าที8ของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ใหร้องนายกองคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบล ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล และรองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลปฏบิตัริาชการแทน 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐  -  กนัยายน  ๒๕๖๑  

๘. งบประมาณดาํเนินการ- 
๙. ผูร้บัผิดชอบ  สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๑. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 รอ้ยละ ๘๐ ของเป้าหมายดาํเนินการแลว้เสรจ็ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๔í- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๓๓ มติทิี8 ๒/๒.๕/๒.๕.๑ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จดัทาํขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 

การประเมนิเลื8อนขั Iนเงนิเดอืนของขา้ราชการ/พนักงานส่วนทอ้งถิ8น ปีละ ๒ รอบ โดยแบ่งเป็นรอบ
การประเมนิครั Iงที8 ๑ ตุลาคม-มนีาคม ครั Iงที8 ๒ เมษายน-กนัยายน และมกีารจดัทาํบนัทกึขอ้ตกลงการปฏบิตัิ
ราชการเพื8อประกอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อใหก้ารประเมนิมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 ๓.๒ เพื8อการกํากบั การตดิตามเร่งรดัการดําเนินงานใหเ้ป็นไปตามทศิทางแนวนโยบายกลยุทธ์ 
แผนงานโครงการของ อบต. 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  การเลื8อนขั Iนเงนิเดอืน จาํนวน ๒ ครั Iง  
๖. พืJนที&ดาํเนินการ  ขา้ราชการ/พนกังานสว่นทอ้งถิ8นขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ แต่ละสาํนกั/กอง จดัทาํบนัทกึขอ้ตกลงการปฏบิตังิาน 

๖.๒ ดาํเนินการตามขั Iนตอนการประเมนิเลื8อนขั Iนเงนิเดอืนของขา้ราชการ/พนกังานสว่นทอ้งถิ8น 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 รอบที8 ๑ ตุลาคม –มนีาคม 
 รอบที8 ๒ เมษายน – กนัยายน  
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ  ทุกสาํนกั/กององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว    
  
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 ขา้ราชการ/พนกังานสว่นทอ้งถิ8นไดร้บัการประเมนิเลื8อนขั Iนเงนิเดอืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
-๔ì- 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลาํดบัที8  ๓๔ มติทิี8 ๒/๒.๕/๒.๕.๑ 

๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมของพนกังานสว่นตาํบล 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 เป็นกจิกรรมหนึ8งในวฒันธรรมองคก์รองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว  
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อกาํหนดทศิทางการประพฤต ิการปฏบิตัตินตามประมวลจรยิธรรม 
 ๓.๒ เพื8อปลุกจติสาํนึกการกระทาํที8ไมข่ดักนัแหง่ผลประโยชน์ หรอืมผีลประโยชน์ทบัซอ้น 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์การบรหิารส่วนตําบลวงันํIาเขยีวมปีระมวลจรยิธรรมเป็นเครื8องยดึเหนี8ยวการ
ปฏิบตัิตน และได้รบัการปลุกจิตสํานึกในการปฏิบตัิตนที8ไม่เป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ หรือมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั Iงคณะกรรมการปรบัปรุง ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที8ขององคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖.๒ ประชุมคณะกรรมการปรบัปรุงประมวลจรยิธรรมขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที8ขององคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖.๓ ดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมฯ เสนอผูบ้รหิารเหน็ชอบ ลงนาม 
๖.๔ ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที8องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖.๕ สาํเนาแจง้ทุกสว่นราชการ ยดึถอืปฏบิตั ิ

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔         
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 
 สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมของขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที8ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
 

 

 

 

 



 

 
-50- 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลาํดบัที8 ๓๕ มติทิี8 ๒/๒.๕/๒.๕.๑ 

๑. ชื&อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมของผูบ้รหิารทอ้งถิ8น 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 เป็นกจิกรรมหนึ8งในวฒันธรรมองคก์รองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อกาํหนดทศิทางการประพฤต ิการปฏบิตัตินตามประมวลจรยิธรรม 
 ๓.๒ เพื8อปลุกจติสาํนึกการกระทาํที8ไมข่ดักนัแหง่ผลประโยชน์ หรอืมผีลประโยชน์ทบัซอ้น 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผูบ้รหิารทอ้งถิ8นมปีระมวลจรยิธรรมเป็นเครื8องยดึเหนี8ยวการปฏบิตัติน และไดร้บัการปลุก
จติสาํนึกในการปฏบิตัตินที8ไมเ่ป็นการขดักนัแหง่ผลประโยชน์ หรอืมผีลประโยชน์ทบัซอ้น 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั Iงคณะกรรมการปรบัปรงุ ประมวลจรยิธรรมผูบ้รหิารทอ้งถิ8น 

๖.๒ ประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมผูบ้รหิารทอ้งถิ8น 
๖.๓ ดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมฯ เสนอนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว

เหน็ชอบ ลงนาม 
๖.๔ ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมผูบ้รหิารทอ้งถิ8น 
๖.๕ สาํเนาแจง้ฝ่ายบรหิารทุกทา่น ยดึถอืปฏบิตั ิ

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔         
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ  สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว      
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมของผูบ้รหิารทอ้งถิ8น 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
-51- 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลาํดบัที8 ๓๖ มติทิี8 ๒/๒.๕/๒.๕.๑ 

๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมของสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบลวงันํIาเขยีว 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 เป็นกจิกรรมหนึ8งในวฒันธรรมองคก์รองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๓. วตัถปุระสงค ์

 3.1 เพื8อกาํหนดทศิทางการประพฤต ิการปฏบิตัตินตามประมวลจรยิธรรม 
 i.j เพื8อปลุกจติสาํนึกการกระทาํที8ไมข่ดักนัแหง่ผลประโยชน์ หรอืมผีลประโยชน์ทบัซอ้น 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีวมปีระมวลจรยิธรรมเป็นเครื8องยดึเหนี8ยวการ
ปฏบิตัติน และไดร้บัการปลุกจติสาํนึกในการปฏบิตัตินที8ไมเ่ป็นการขดักนัแหง่ผลประโยชน์ หรอืมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั Iงคณะกรรมการปรบัปรงุ ประมวลจรยิธรรมสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIา
เขยีว 

๖.๒ ประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIา
เขยีว 

๖.๓ ดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมฯ เสนอประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIา
เขยีวเหน็ชอบ ลงนาม 

๖.๔ ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖.๕ สาํเนาแจง้สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว ยดึถอืปฏบิตั ิ

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔         
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 
 สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมของสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
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รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลาํดบัที8 ๓๗ มติทิี8 ๒/๒.๕/๒.๕.๒ 

๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จดัทาํแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติเป็นเรื8องที8มคีวามสาํคญั เพื8อเป็นการป้องกนัความเสยีหายที8
จะเกดิขึIนต่อองค์กรและประเทศชาต ิการที8จะดําเนินงานในเรื8องดงักล่าวใหเ้กดิขึIนอย่างเป็นรูปธรรมนั Iน 
จะตอ้งมแีบบแผนปฏบิตังิานที8ชดัเจนและสามารถพาใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติได ้
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อใหส้ามารถขบัเคลื8อนโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ที8มวีตัถุประสงคป้์องกนัและปราบปราม
การทุจรติไปสูค่วามสาํเรจ็ได ้
 ๓.๒ เพื8อใหเ้กดิความโปรง่ใสต่อองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๕๔ จาํนวน ๑ ฉบบั 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว        
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ มอบใหแ้ต่ละส่วนราชการเสนอโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ที8มวีตัถุประสงคเ์ป็นการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ 

๖.๒ สาํนกัปลดัรวบรวมแลว้เสนอผูบ้รหิารอนุมตั ิ
๖.๓ แจง้ทุกสว่นราชการเพื8อใหท้ราบแผนปฏบิตักิาร แลว้ขบัเคลื8อนใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม ๒๕๖๐ – กนัยายน ๒๕๖๑       
  
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 
 สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ดาํเนินการแลว้เสรจ็ภายใน
กาํหนด 
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รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลาํดบัที8 ๓๘  มติทิี8 ๒/๒.๕/๒.๕.๒ 

๑. ชื&อโครงการรบัการประเมนิ ตรวจสอบจากหน่วยงานกาํกบัดแูล 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 ในการปฏบิตังิานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8นนั Iน ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบจากหน่วยงานที8กาํกบั
ดแูล ทั IงนีIเพื8อป้องกนัการทุจรติประพฤตมิชิอบที8อาจเกดิขึIนได ้
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อรบัการประเมนิจากหน่วยงานที8กาํกบัดแูล 
 ๓.๒ เพื8อป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในหน่วยงาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสาํนกั/กองในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ แต่ละสาํนกั/กอง จดัทาํเอกสารใหถ้กูตอ้งครบถว้น ตามระเบยีบกฎหมายที8กาํหนด 

๖.๒ แต่ละสาํนกั/กอง จดัเตรยีมเอกสารเพื8อรอรบัการประเมนิ 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม  ๒๕๖๐ – กนัยายน ๒๕๖๑        
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 
 ทุกสาํนกั/กองขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว      
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 ผลการประเมนิอยูใ่นเกณฑท์ี8ด ี
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-๕ê- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๓๙ มติทิี8 ๒/๒.๕/๒.๕.๓ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  การจดัทาํคาํสั 8งมอบหมายเจา้หน้าที8รบัผดิชอบดาํเนินการใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย กรณมีเีรื8องรอ้งเรยีน 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 เพื8อเป็นการแกไ้ขปัญหากรณมีเีรื8องรอ้งเรยีน เกี8ยวกบัผูก้ระทาํการทุจรติขององคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบลวงันํIาเขยีว สามารถแกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นไปอยา่งเป็นระบบ และถกูตอ้งตามระเบยีบกฎหมาย 

๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อใหก้ารแกไ้ขปัญหาการทุจรติในองคก์รเป็นไปดว้ยความสจุรติ 
๓.๒ เพื8อใหก้ารแกไ้ขปัญหาเป็นไปอยา่งมรีะบบ และถกูตอ้งตามระเบยีบกฎหมาย 
๓.๓ เพื8อลงโทษและปราบปรามผูก้ระทาํความผดิ 
๓.๔ ประชาชนเกดิความเชื8อมั 8นในหน่วยงานของรฐั 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล มคีาํสั 8งแต่งตั Iงมอบหมายเจา้หน้าที8รบัผดิชอบดาํเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณมีเีรื8องรอ้งเรยีน 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลออกเป็นคาํสั 8งแต่งตั Iงมอบหมายฯ 

๖.๒ เจา้หน้าที8รบัผดิชอบดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกฎหมาย 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔         
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 
 สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว     
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 ๑๐.๑ เชงิปรมิาณ จดัทาํคาํสั 8งองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล เรื8อง มอบหมายเจา้หน้าที8รบัผดิชอบ
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กรณีมเีรื8องรอ้งเรยีน 
 ๑๐.๒ เชงิคณุภาพ รอ้ยละ ๘๐ ของเรื8องรอ้งเรยีนดาํเนินการแลว้เสรจ็ 

 

 



 

 

 

 

-๕ä- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๔๐ มติทิี8 ๓/๓.๑/๓.๑.๑ 
๑. ชื&อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ การจดัตั Iงศนูยข์อ้มลูขา่วสารองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 ในระบอบประชาธปิไตย การใหป้ระชาชนมโีอกาสกวา้งขวางในการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเกี8ยวกบั
ดําเนินการต่างๆ ของรฐัเป็นสิ8งจําเป็น เพื8อที8ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมอืงไดโ้ดยถูกตอ้งกบัความเป็นจรงิ อนัเป็นการส่งเสรมิใหม้คีวามเป็นรฐับาลโดยประชาชนมากยิ8งขึIน 
สมควรกาํหนดใหป้ระชาชนมสีทิธไิดรู้ข้อ้มลูขา่วสารของราชการ โดยมขีอ้ยกเวน้อนัไมต่อ้งเปิดเผยที8แจง้ชดั
และจํากดัเฉพาะขอ้มูลข่าวสารที8หากเปิดเผลแลว้จะเกดิความเสยีหายต่อประเทศชาตหิรอืต่อประโยชน์ที8
สาํคญัของเอกชน ทั IงนีI เพื8อพฒันาระบอบประชาธปิไตยใหม้ั 8นคงและจะยงัผลใหป้ระชาชนมโีอกาสรูถ้งึสทิธิ
หน้าที8ของตนอยา่งเตม็ที8 เพื8อที8จะปกปักรกัษาประโยชน์ของตนไดอ้กีประการหนึ8งดว้ย ประกอบกบัสมควร
คุม้ครองสทิธสิว่นบุคคลในสว่นที8เกี8ยวขอ้งกบัขอ้มลูขา่วสารของราชการไปพรอ้มกนั 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อเพิ8มการมสีว่นรว่มของประชาชนในการตรวจสอบการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบล 
 ๓.๒ เพื8อใหป้ระชาชนมสีทิธไิดร้บัขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ 
 ๓.๓ เพื8อประชาชนจะสามารถแสดงความคดิเหน็และใชส้ทิธทิางการเมอืงไดโ้ดยถกูตอ้งตรงกบั
ความ 
เป็นจรงิ  
 ๓.๔ เพื8อใหป้ระชาชนมโีอกาสรูถ้งึสทิธหิน้าที8ของตนอยา่งเตม็ที8 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนทราบถงึสทิธหิน้าที8ของตนอยา่งเตม็ที8และสามารถที8จะปกปักรกัษาประโยชน์ของตน
ไดอ้กีทางหนึ8ง 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ  ศนูยข์อ้มลูขา่วสารองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ จดัตั Iงศนูยข์อ้มลูขา่วสาร และจดัสถานที8ใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดขูอ้มลู 

๖.๒ แต่งตั Iงเจา้หน้าที8ผูร้บัผดิชอบเป็นปัจจบุนั 
 ๖.๓ จดัวางเอกสารขอ้มลูครบถว้นตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๖.๔ อบรมใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรภายในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลฯ เกี8ยวกบัการปฏบิตัติาม พ.ร.บ. 
ขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๖.๕ อบรมใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนเกี8ยวกบั พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๖.๖ บรกิารอนิเตอรเ์น็ตสาํหรบัใหบ้รกิารประชาชนทั 8วไป 
 ๖.๗ จดัเกบ็สถติผิูม้ารบับรกิารและสรปุผลการเสนอผูบ้รหิาร 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  - ๒๕๖๔     
  



๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 

๙. ผูร้บัผิดชอบ  สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว      
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์

 ๑๐.๑ เชงิปรมิาณ ศนูยข์อ้มลูขา่วสารขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว จาํนวน ๑ ศนูย ์
๑๐.๒ เชงิคณุภาพ รอ้ยละ ๘๐ ของประชาชนที8มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจ 

 

-๕ã- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๔๑ มติทิี8 ๓/๓.๑/๓.๑.๒ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กาํหนดใหม้กีารประกาศ เผยแพร ่แผนพฒันาของ อบต.ขอ้บญัญตัิ
งบประมาณ แผนการจดัหา  พสัดุ การจดัซืIอ จดัจา้ง ใหป้ระชาชนทราบตามระเบยีบ 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.
๒๕๓๕ ถงึแกไ้ขเพิ8มเตมิฉบบัที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ ไดก้ําหนดใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารในการดาํเนินการ
จดัซืIอ จดัจา้ง ใหป้ระชาชนทั 8วไปและบุคคลที8มสี่วนไดเ้สยีไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารเกี8ยวกบัการดําเนินการ
จดัซืIอ จดัจา้ง ซึ8งในการดําเนินงานจดัซืIอจดัจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8น จะตอ้งมกีารเปิดเผยการ
ดําเนินงานตามขั Iนตอน/กระบวนการวธิีซืIอและวธิีจ้าง รวมถึงผลการจดัซืIอจดัจ้างโครงการต่างๆ ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรอืสื8ออื8นๆ โดยเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที8แกไ้ขเพิ8มเตมิ 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อให้การดําเนินการจดัซืIอจดัจ้างมคีวามโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้และเป็นไปตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.๒๕๓๕ ถงึที8
แกไ้ขเพิ8มเตมิ 
ฉบบัที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๓.๒ เพื8อให้เป็นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนในท้องถิ8นได้ทราบขอ้มูล เกี8ยวกบัการ
ดาํเนินการจดัซืIอจดัจา้งและไดม้สีว่นรว่มในการคดิ รว่มทาํ รว่มพฒันาทอ้งถิ8น 
 ๓.๓ เพื8อเป็นการสรา้งความเขา้ใจอนัดใีหแ้ก่ประชาชน ในการรว่มกนัพฒันาทอ้งถิ8น 
 ๓.๔ เพื8อใหก้ารดําเนินการจดัซืIอจดัจา้ง เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุ 
ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ8น พ.ศ.๒๕๓๕ ถงึที8แกไ้ขเพิ8มเตมิฉบบัที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ และหนงัสอื
สั 8งการที8เกี8ยวขอ้ง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สามารถดาํเนินการจดัซืIอ จดัจา้ง ถกูตอ้งเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุ 
ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ8น พ.ศ.๒๕๓๕ ถงึที8แกไ้ขเพิ8มเตมิฉบบัที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ  ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว      
๖. วิธีดาํเนินการ 

 ๖.๑ วางแผนในการดาํเนินการจดัซืIอ-จดัจา้ง 
๖.๒ การขอความเหน็ชอบผูบ้รหิารทอ้งถิ8น 
๖.๓ การจดัทาํประกาศเผยแพรแ่ละจดัทาํบนัทกึขอ้ความเรื8อง ขอปิดประกาศประชาสมัพนัธ์

หน่วยงานภายในและภายนอกที8เกี8ยวขอ้ง 



๖.๔ ดาํเนินการประชาสมัพนัธ ์โดยปิดประกาศที8บอรด์ประชาสมัพนัธอ์งคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
อนิเตอรเ์น็ต เสยีงตามสาย  
 ๖.๕ ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินการประชาสมัพนัธผ์า่นชอ่งทางต่างๆ พ.ศ.๒๕๕๓ 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔     
  
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ  สาํนกัปลดั-กองคลงัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว      
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์

 การดาํเนินการจดัซืIอ จดัจา้ง เป็นไปไปตามระเบยีบฯ และหนงัสอืสั 8งการ รอ้ยละ ๑๐๐ 
 

-๕ë- 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลาํดบัที8 ๔๒  มติทิี8 ๓/๓.๒/๓.๒.๑ 

๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การจดัตั Iงศนูยด์าํรงธรรมองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว                      
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 

เพื8อเพิ8มประสิทธิภาพการบริหารงานระดบัจงัหวดัและอําเภอ รวมทั Iงการปฏิบตัิงานของส่วน
ราชการที8เกี8ยวข้องสามารถให้บรกิารประชาชนได้อย่างเสมอภาค มคีุณภาพ รวดเร็ว ลดขั Iนตอนการ
ปฏบิตังิานและประชาชนไดร้บัความพงึพอใจ โดยทาํหน้าที8ในการรบัเรื8องรอ้งเรยีน รอ้งทุกข ์ใหบ้รกิารขอ้มลู
ข่าวสาร ให้คําปรกึษา รบัเรื8องปัญหาความต้องการ และขอ้เสนอแนะของประชาชน และทําหน้าที8เป็น
ศนูยบ์รกิารรว่ม ตามมาตร ๓๒ แหง่พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืง
ที8ด ีพ.ศ.๒๕๕๔ 

๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อเพิ8มประสทิธภิาพการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
 ๓.๒ เพื8อลดขั Iนตอนการปฏบิตังิานและประชาชนไดร้บัความพงึพอใจ 

๓.๓ เพื8อทาํหน้าที8ในการรบัเรื8องรอ้งเรยีน รอ้งทุกข ์ใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารต่างๆ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  จดัตั Iงศนูยด์าํรงธรรมองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว                      
๕. พืJนที&ดาํเนินการ  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว     
  
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ จดัตั Iงศนูยด์าํรงธรรม องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖.๒ แต่งตั Iงคณะกรรมการบรหิารงานศนูยด์าํรงธรรมองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
 ๖.๓ ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาในกรอบอาํนาจหน้าที8 เช่น การอาํนวยความเป็นธรรม ทางแพง่ อาญา 
และปกครอง/การรบัเรื8องรอ้งทุกข/์เบาะแสการกระทาํผดิกฎหมาย/ใหค้าํปรกึษาแนะนําดา้นต่างๆ ใหบ้รกิาร
ขอ้มลูขา่วสาร และบรกิารแบบเบด็เสรจ็ 
 ๖.๔ กรณีปัญหามคีวามซบัซอ้นหรอืเกนิศกัยภาพของคณะกรรมการอํานวยการศูนยฯ์ ใหร้ายงาน
ศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอหรอืจงัหวดัพจิารณาดาํเนินการต่อไป 
 ๖.๕ การตดิตามผลการดาํเนินงานและแจง้ใหผู้ร้บับรกิารทราบ 



๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม ๒๕๖๐ – กนัยายน ๒๕๖๑        
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ  สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว  

๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 รอ้ยละ ๘๐ ของประชาชนมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานของศูนยด์ํารงธรรมองคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
 

 
 

 

-๕í- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๔๓ มติทิี8 ๓/๓.๒/๓.๒.๒ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รอ้งเรยีนผา่นหมายเลขโทรศพัทข์องนายก อบต. และปลดั อบต.                
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 

 เพื8อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการรอ้งเรยีนรอ้งทุกข ์และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถ
รอ้งเรยีนไดห้ลากหลายชอ่งทาง เพื8อใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อการบรหิารราชการและแกไ้ขปัญหาความ
เดอืดรอ้นของประชาชน  
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อใชเ้ป็นเครื8องมอืในการตดิตามและตอบสนองเรื8องรอ้งเรยีน 
๓.๒ เพื8อเป็นการรบัฟังปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน 
๓.๓ เพื8อการแกไ้ขปัญหาที8เกดิขึIนไดอ้ยา่งรวดเรว็   

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การแกไ้ขปัญหาและตอบปัญหาขอ้รอ้งเรยีนไดม้กีารดาํเนินการอยา่งรวดเรว็ เพื8อสนองความ
ตอ้งการของประชาชนในพืIนที8  
๕. พืJนที&ดาํเนินการ  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ แจง้หมายเลขโทรศพัทน์ายก อบต.และปลดั อบต. ผา่นทางชอ่งทางการสื8อสารต่างๆ  
 ๖.๒ มอบหมายเจา้หน้าที8รบัผดิชอบ รว่มกบันายก อบต.และปลดั อบต.  
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔         
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 รอ้ยละ ๘๐ ของประชาชนที8ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจ                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕ì- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๔๔ มติทิี8 ๓/๓.๒/๓.๒.๓ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ใหเ้จา้หน้าที8ที8รบัผดิชอบแต่ละงานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและตอบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรภายใน  ๑๕ วนั   
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 เพื8อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการรอ้งเรยีนรอ้งทุกข ์และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถ
รอ้งเรยีนไดห้ลากหลายชอ่งทาง เพื8อใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อการบรหิารราชการและแกไ้ขปัญหาความ
เดอืดรอ้นของประชาชน  
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อใหป้ระชาชนไดร้บัทราบผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตามเรื8องรอ้งเรยีน 
๓.๒ เพื8อเป็นการแกไ้ขปัญหาความเดอืนรอ้นของประชาชน 
๓.๓ เพื8อการเรง่รดัเจา้หน้าที8ผูป้ฏบิตัใิหเ้รง่ดาํเนินการแลว้เสรจ็ภายในกาํหนด 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนไดท้ราบผลการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลและแกไ้ขปัญหาความ
เดอืดรอ้นของประชาชนภายในกาํหนดเวลา  
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ จดัประชมุกาํหนดแนวทางในการตอบปัญหาขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ โดยใหทุ้กสว่นราชการไดร้บั
ทราบรว่มกนั  

๖.๒ นําแนวทางแจง้เวยีนใหทุ้กสาํนกั/กอง ถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั 
 ๖.๓ ตดิตามการดาํเนินงานทุกเดอืน 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔         
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 



๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 ทุกสาํนกั/กอง องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว     
  
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 รอ้ยละ ๘๐ ของเรื8องรอ้งเรยีนไดร้บัการชีIแจงเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน ๑๕ วนั                 
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รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๔๕ มติทิี8 ๓/๓.๓/๓.๓.๑ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กําหนดให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการจดัทําแผนพฒันา อบต.และ
ตดิตามประเมนิผล 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8น พ.ศ.
๒๕๔๘ และฉบบัที8 ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ไดก้าํหนดใหม้ภีาคประชาชนรว่มเป็น คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํ
แผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงันํIาเขยีวและคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงันํIา
เขยีว คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล การจดัทาํแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงันํIาเขยีว
เพื8อส่งเสรมิใหป้ระชาชนได้มสี่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ8น และเพื8อความโปร่งใสในการบรหิารงานของ
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ8น 
๓.๒ เพื8อเพิ8มโอกาสในการตรวจสอบในการดาํเนินการขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลใหเ้ป็นไปอยา่ง

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
๓.๓ เพื8อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ8น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบบัที8 ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ ๓ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงันํIาเขยีว  คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงันํIา
เขยีว และคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล การจดัทาํแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIา
เขยีว 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 พืIนที8ในเขตขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 



๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ จดัประชมุประชาคมคดัเลอืกตวัแทนภาคประชาชน 

๖.๒ เสนอรายชื8อเพื8อใหน้ายกออกคาํสั 8งแต่งตั Iงคณะกรรมการ 
 ๖.๓ จดัการประชมุเพื8อพจิารณาตามอาํนาจหน้าที8ของคณะกรรมการแต่ละคณะ 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔         
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว   
Y๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 รอ้ยละ íï ของประชาชนที8ตอบแบบสอบถาม มคีวามพงึพอใจต่อคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํ
แผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงันํIาเขยีว คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงันํIาเขยีว 
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล การจดัทาํแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
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รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลาํดบัที8 ๔๖ มติทิี8 ๓/๓.๓/๓.๓.๒ 

๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  แต่งตั Iงตวัแทนชมุชนเขา้รว่มเป็นกรรมการในการจดัซืIอจดัจา้ง 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.
๒๕๓๕  ถึงแก้ไขเพิ8มเติมฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ8นแต่งตั Iง
บุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการในการจดัซืIอ จดัจา้ง ไดแ้ก่ ตวัแทนชุมชน ซึ8งเป็นประชาชนเขา้มามสี่วน
รว่มเพื8อความโปรง่ใสในการปฏบิตังิานดา้นการจดัซืIอ จดัจา้ง ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8น 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อให้การดําเนินการจัดซืIอจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ8น พ.ศ.๒๕๓๕ ถงึแกไ้ขเพิ8มเตมิ
ฉบบัที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ 

๓.๒ เพื8อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ8นมสีว่นรว่มในการดาํเนินการบรหิารราชการทอ้งถิ8น 
๓.๓ เพื8อเป็นการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนในทอ้งถิ8น มสีว่นรว่มในการรว่มคดิ รว่มทาํ รว่ม

รบัผดิชอบและรว่มพฒันาทอ้งถิ8น 
๓.๔ เพื8อเป็นการสรา้งความเขา้ใจอนัดใีหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิ8นในการรว่มกนัพฒันาทอ้งถิ8น 
๓.๕ เพื8อใหก้ารดําเนินการจดัซืIอ จดัจา้ง เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุ

ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ8น พ.ศ.๒๕๓๕ ถงึแกไ้ขเพิ8มเตมิฉบบัที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ และหนงัสอื
สั 8งการที8เกี8ยวขอ้ง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สามารถดําเนินการจดัซืIอ จดัจา้ง ถูกต้อง เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
พสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ8น พ.ศ.๒๕๓๕ ถงึแกไ้ขเพิ8มเตมิฉบบัที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓  



๕. พืJนที&ดาํเนินการ  พืIนที8ในเขตขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ สรรหาผูแ้ทนชุมชน ซึ8งเป็นประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมเพื8อความโปร่งใสในการปฏบิตังิานดา้น
การจดัซืIอ จดัจา้ง 

๖.๒ จดัทาํคาํสั 8งแต่งตั Iงคณะกรรมการฯ และขออนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิ8น 
 ๖.๓ ประชมุวางแผน ชีIแจงรายละเอยีดใหต้วัแทนชมุชนที8เขา้รว่มเป็นกรรมการทราบ 
 ๖.๔ ดาํเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถิ8น พ.ศ.๒๕๓๕ ถงึแกไ้ขเพิ8มเตมิฉบบัที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๖.๕ ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของ
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ8น พ.ศ.๒๕๓๕ ถงึแกไ้ขเพิ8มเตมิฉบบัที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม ๒๕๖๐ – กนัยายน ๒๕๖๑       
  
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ  สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว  
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 การจดัซืIอ จดัจา้ง เป็นไปตามระเบยีบฯ และหนงัสอืสั 8งการ รอ้ยละ ๑๐๐ 
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รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ลาํดบัที8 ๔๗ มติทิี8 ๓/๓.๓/๓.๓.๓ 

๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กาํหนดใหม้ตีวัแทนภาคประชาชนรว่มเป็นคณะกรรมการระบบ
หลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิ8นหรอืพืIนที8องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพองค์การบรหิารส่วนตําบลวงันํIาเขยีว ไดด้ําเนินงานร่วมกบัสํานักงาน
หลกัประกนัสุขภาพ เมื8อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามพระราชบญัญตัิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๑๓ (๓) มาตรา ๑๘ (๘) มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ (๔) ไดก้ําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8น
สนับสนุนและกําหนดหลกัเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที8ไม่มวีตัถุประสงค์เพื8อ
แสวงหากําไร ดําเนินงานและบรหิารจดัการเงนิทุนในระดบัท้องถิ8นหรอืพืIนที8ได้ตามความพร้อมความ
เหมาะสมและความตอ้งการโดยสง่เสรมิกระบวนการมสีว่นร่วมเพื8อสรา้งหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตใิหแ้ก่
บุคคลในพืIนที8 
 องค์การบริหารส่วนตําบลวงันํIาเขยีว  ได้พจิารณาหลกัเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการ
หลกัประกันสุขภาพแห่งชาติที8กําหนดแนวทางสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ8นจดัตั Iงกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิ8นแล้วเห็นว่าการสมคัรเข้าร่วมดําเนินงานกบัสํานักงานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาตจิะเป็นประโยชน์และก่อใหเ้กดิการพฒันาสุขภาพของประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารส่วน
ตําบลเป็นอย่างมากเนื8องจากกองทุนสามารถสนับสนุนการจดับรกิารสาธารณสุขในมติขิองการส่งเสรมิ
สุขภาพการป้องกนัโรค การฟืIนฟูสมรรถภาพ รวมถงึการรกัษาพยาบาลระดบัปฐมภูมใิหก้บัประชาชนได้
หลากหลายวธิ ีทั Iงที8บา้นชมุชน หรอืหน่วยบรกิาร “กองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิ8น” เป็นเรื8องใหมท่ี8



องคก์ารบรหิารส่วนตําบลและชุมชนจะตอ้งร่วมกนัเรยีนรูบ้ทบาทของกองทุนและบทบาทของชุมชนในการ
เป็นเครอืขา่ยการดแูลสขุภาพของคนในชมุชนดว้ยตนเอง 
 การบริหารจดัการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเป็นการบริหารงบประมาณที8อยู่นอกเหนือจาก
ขอ้บญัญตังิบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ซึ8งเป็นอกีชอ่งทางหนึ8งที8หลายหน่วยงานมองวา่การนํา
งบประมาณไปใชป้ระโยชน์นั Iนคุม้ทุนหรอืไม ่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ
หรอืเปล่า องค์การบรหิารส่วนตําบลวงันํIาเขยีว พยายามสร้างกลไกการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบกจิกรรมเพื8อความโปรง่ใสในการดาํเนินงาน ซึ8งเป็นเรื8องที8ทา้ทายและชวนใหต้ดิตามแนวทางการ
ดาํเนินงานต่อไป 
 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อให้เป็นไปตามระเบียบประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เรื8อง การ
กําหนดหลกัเกณฑ์ เพื8อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ8น ดําเนินงานและบรหิารจดัการกองทุน
หลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิ8นหรอืพืIนที8 พ.ศ.๒๕๕๗  

๓.๒ เพื8อคดัเลอืก อสม. ตวัแทนหมู่บา้น เขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ และตรวจสอบการ
ดาํเนินงานขอบงกองทุนฯ 

๓.๓ เพื8อใหเ้กดิกลไกการตรวจสอบการบรหิารจดัการกองทุนฯ อยา่งเป็นระบบภาคประชาชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนให้เป็นไป
อยา่งโปรง่ใส 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ  พืIนที8ในเขตขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ องค์การบรหิารส่วนตําบลวงันํIาเขยีว จดัประชุมเพื8อคดัเลือกผู้แทนจากหมู่บ้านหรอืชุมชน 
จาํนวน iคดัเลอืก อสม. จาํนวน j คน เขา้รว่มเป็นคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 
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๖.๒ จดัทําญตัตปิระชุมคดัเลอืกตวัแทนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล จํานวน ๒ คน ร่วม

เป็นคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 
 ๖.๓ คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ จะรว่มเป็นคณะอนุกรรมการในการตรวจสอบ พจิารณาตดิตาม
ประเมนิการดําเนินงานกจิกรรม/โครงการที8กองทุนสนับสนุนงบประมาณ โดยแบ่งหน้าที8ในการดําเนินงาน
ตามคาํสั 8งฯ 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ  ดาํรงอยูว่าระละ ๔ ปี       

๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ  กองทุนหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว   

๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 ๑๐.๑ ชมุชนไดท้ราบถงึวธิกีารตรวจสอบการทาํงานอยา่งเป็นระบบ 
 ๑๐.๒ มกีลไกขั Iนตอนการตรวจสอบอยา่งชดัเจน และโปรง่ใส 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

-๖ê- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๔๘ มติทิี8 ๔/๔.๑/๔.๑.๑ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตรวจสอบภายในและการตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายใน 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ว่าดว้ยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๕๔ ขอ้ ๖ ภายใน ๙๐ วนั นับจากวนัสิIนปีงบประมาณ องค์การบรหิารส่วนตําบลวงันํIาเขยีว  จงึได้
ดาํเนินการตดิตามประเมนิผลระบบการควบคมุภายใน เพื8อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบ 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อตรวจสอบการปฏบิตังิาน ผลการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ   
๓.๒ เพื8อเป็นการตรวจสอบควบคมุภายในของหน่วยงานมคีวามเหมาะสม เพยีงพอ ตามระเบยีบ 
๓.๓ เพื8อตดิตาม ประเมนิผลการดาํเนินงาน ตลอดจนไดข้อ้เสนอแนะแนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ข 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เพื8อใหก้ารตรวจสอบภายในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเป็นระบบ และมกีารลดความเสี8ยงมากขึIน  
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 ทุกสาํนกั/กอง ภายในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 



 ๖.๑ ทุกสาํนกั/กอง จดัทาํคาํสั 8งแต่งตั Iงคณะกรรมการ ควบคมุภายใน ตดิตามประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

๖.๒ ตดิตามรายงานประเมนิผลการควบคมุภายใน ของทุกสาํนกั/กอง เพื8อรวบรวมเป็นองคก์ร 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ภายใน ๙๐ วนั นบัจากวนัสิIนปีงบประมาณ     
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว   
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 เป็นแนวทางการลดความเสี8ยง เพื8อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมากขึIน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๖ä- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๔๙ มติทิี8 ๔/๔.๒/๔.๒.๒ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตดิตั Iงป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการก่อสรา้งของ อบต. ณ สถานที8
ก่อสรา้งเพื8อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบ 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว มโีครงการ/กจิกรรมที8มคีวามจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเพื8อบรกิาร
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื8อให้สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน และเพื8อให้การ
ดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพยิ8งขึIน 
๓. วตัถปุระสงค ์

 เพื8อใหป้ระชาชนที8สญัจรไปมาทั Iงในเขตและนอกเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบลไดท้ราบว่าบรเิวณ
ดงักล่าวมกีารดําเนินการก่อสร้างอาคาร/ถนน เป็นต้น เพื8อป้องกนัอุบตัเิหตุที8อาจจะเกดิขึIน ในชวีติและ
ทรพัยส์นิของประชาชนต่อไป 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 โครงการต่างๆ ที8ตราไวข้อ้บญัญตั ิและไดร้บังบประมาณประจาํปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 



๖. วิธีดาํเนินการ 
๖.๑ ผูร้บัจา้งจะตอ้งดําเนินการตดิตั Iงแผ่นป้ายโดยใชแ้ผ่นเหลก็หรอืไมอ้ดั ขนาดกวา้ง ๑.๒๐ เมตร                

ยาว ๒.๔๐ เมตร มสีภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสรา้งและอกีไม่น้อยกว่า ๖ เดอืน หลงัจากงานแลว้
เสรจ็ 

๖.๒ ในกรณีงานก่อสรา้งไม่สามารถดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามกําหนดระยะเวลาในสญัญาจา้งให้
ผู้รบัจ้างดําเนินการติดแผ่นป้ายแสดงสาเหตุของความล่าช้า และระยะเวลาที8คาดว่าจะแล้วเสร็จหรือ
ระยะเวลาที8ได้มกีารขยายเวลาตามสญัญาจ้าง (ถ้าม)ี โดยติดตั Iงไว้คู่กบัป้ายแสดงรายละเอียดของงาน
ก่อสรา้งก่อนหมดเวลาในสญัญาจา้ง 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  - ๒๕๖๔         
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 ประชาชนภายในและภายนอกเขตองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว                  
 

 

 

 

 

 

-๖ã- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๕๐ มติทิี8 ๔/๔.๒/๔.๒.๓ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  แต่งตั Iงตวัแทนชมุชนเขา้รว่มเป็นกรรมการในการจดัซืIอจดัจา้ง 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ8น พ.ศ.
๒๕๓๕  ถึงแก้ไขเพิ8มเติมฉบับที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ8นแต่งตั Iง
บุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการในการจดัซืIอ จดัจา้ง ไดแ้ก่ ตวัแทนชุมชน ซึ8งเป็นประชาชนเขา้มามสี่วน
รว่มเพื8อความโปรง่ใสในการปฏบิตังิานดา้นการจดัซืIอ จดัจา้ง ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ8น 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อให้การดําเนินการจัดซืIอจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ8น พ.ศ.๒๕๓๕ ถงึแกไ้ขเพิ8มเตมิ
ฉบบัที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ 

๓.๒ เพื8อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ8นมสีว่นรว่มในการดาํเนินการบรหิารราชการทอ้งถิ8น 
๓.๓ เพื8อเป็นการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนในทอ้งถิ8น มสีว่นรว่มในการรว่มคดิ รว่มทาํ รว่ม

รบัผดิชอบและรว่มพฒันาทอ้งถิ8น 
๓.๔ เพื8อเป็นการสรา้งความเขา้ใจอนัดใีหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิ8นในการรว่มกนัพฒันาทอ้งถิ8น 



๓.๕ เพื8อใหก้ารดําเนินการจดัซืIอ จดัจา้ง เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุ
ของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ8น พ.ศ. ๒๕๓๕ ถงึแกไ้ขเพิ8มเตมิฉบบัที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ และหนงัสอื
สั 8งการที8เกี8ยวขอ้ง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สามารถดําเนินการจดัซืIอ จดัจา้ง ถูกต้อง เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
พสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ8น พ.ศ.๒๕๓๕ ถงึแกไ้ขเพิ8มเตมิฉบบัที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓  
๕. พืJนที&ดาํเนินการ  พืIนที8ในเขตขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ สรรหาผูแ้ทนชุมชน ซึ8งเป็นประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมเพื8อความโปร่งใสในการปฏบิตังิานดา้น
การจดัซืIอ จดัจา้ง 

๖.๒ จดัทาํคาํสั 8งแต่งตั Iงคณะกรรมการฯ และขออนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิ8น 
 ๖.๓ ประชมุวางแผน ชีIแจงรายละเอยีดใหต้วัแทนชมุชนที8เขา้รว่มเป็นกรรมการทราบ 
 ๖.๔ ดาํเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถิ8น พ.ศ.๒๕๓๕ ถงึแกไ้ขเพิ8มเตมิฉบบัที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๖.๕ ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของ
หน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ8น พ.ศ.๒๕๓๕ ถงึแกไ้ขเพิ8มเตมิฉบบัที8 ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ 
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กนัยายน ๒๕๖๑      
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ  สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว    

๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 การจดัซืIอ จดัจา้ง เป็นไปตามระเบยีบฯ และหนงัสอืสั 8งการ รอ้ยละ ๑๐๐ 
 

 

-๖ë- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๕๑ มติทิี8 ๔/๔.๓/๔.๓.๑ 
๑. ชื&อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  จดัหอ้งทาํงานและหอ้งประชมุสาํหรบัสมาชกิสภา อบต.วงันํIาเขยีว 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลเป็นตวัแทนของประชาชน ซึ8งได้รบัการเลอืกตั Iงเขา้มาทํา
หน้าที8ตรวจสอบและสนับสนุนการใชจ้่ายงบประมาณเพื8อประโยชน์สุขของประชาชน สมาชกิสภาองคก์าร
บรหิารส่วนตําบลนอกจากออกเยี8ยมเยอืนประชาชนในพืIนที8 เพื8อดูแลทุกขส์ุขและรบัฟังปัญหา และแก้ไข
ปัญหาอยา่งจรงิจงัแลว้ยงัอาํนวยความสะดวกใหป้ระชาชนสามารถมาหาเพื8อปรกึษาหรอืปัญหาต่างๆ ได ้ณ 
หอ้งทํางานสาํหรบัสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลในสาํนักงานองคก์ารบรหิารส่วนตําบลได ้การจดั
หอ้งทาํงานของสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล จงึเปิดโอกาสใหส้มาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล
ไดม้สีถานที8ในการทาํงาน ศกึษาระเบยีบกฎหมายที8เกี8ยวขอ้งกบัการทาํงานเพื8อโอกาสในการตรวจสอบฝ่าย
บรหิารไดม้ากยิ8งขึIน  
๓. วตัถปุระสงค ์



 ๓.๑ เพื8ออํานวยความสะดวกให้ประชาชนในการพบปะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
รอ้งเรยีน รอ้งทุกข ์เกี8ยวกบัปัญหาการดเนินงานต่างๆขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลฯ 

๓.๒ เพื8อเป็นที8ปฏบิตังิานและพบปะแลกเปลี8ยนขอ้คดิเหน็กนัระหวา่งสมาชกิสภาดว้ยกนั 
๓.๓ เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลฯ ได้ศกึษากฎหมายในอํานาจ

หน้าที8         ของตน 
๓.๔ เพื8อเพิ8มโอกาสในการตรวจสอบฝ่ายบรหิารมากยิ8งขึIน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนทั 8วไปและสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล   
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 จดัหอ้งทาํงานของประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชกิสภาฯ  
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม ๒๕๖๐  -กนัยายน ๒๕๖๑       
  
๘. งบประมาณดาํเนินการ- 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว  
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
  รอ้ยละ ๘๐ ของประชาชนที8ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจ 
 
 

 
 
 
 
 

-๖í- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8  ๕๒  มติทิี8 ๔/๔.๓/๔.๓.๒ 
1. ชื&อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  แต่งตั Iงคณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัขิองสภา อบต.วงันํIาเขยีว 
[. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 เพื8อใหส้มาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเป็นตวัแทนของประชาชน ซึ8งไดร้บัการเลอืกตั Iงเขา้มา
ทําหน้าที8ตรวจสอบและสนับสนุนการใชจ้่ายงบประมาณเพื8อประโยชน์สุขของประชาชน ดงันั Iน เมื8อมกีาร
ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลในแต่ละครั Iงจงึมคีวามสําคญัมากไม่ว่าจะเป็นการประชุมสภาสมยั
สามญั หรอืสมยัวสิามญั การนําญตัติร่างข้อบญัญตัิเข้าที8ประชุมสภาแต่ละครั Iง จึงต้องมกีารกลั 8นกรอง
พจิารณาโดยคณะกรรมการแปรญตัตเิพื8อใหพ้จิารณาตรวจสอบแลว้นําเขา้สู่วาระการประชุมสภาองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีวต่อไป 
๓. วตัถปุระสงค ์



 ๓.๑ เพื8อให้มกีารกลั 8นกรองพจิารณาร่างขอ้บญัญตัแิต่ละครั Iงก่อนนําเขา้วาระการลงมตขิองสภา
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

๓.๒ เพื8อใหม้ขี ั Iนตอนการตรวจสอบและกลั 8นกรองอยา่งชดัเจน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการแปรญตัตสิามารถตรวจสอบและกลั 8นกรองญตัตก่ิอนนําเขา้ประชมุสภาฯ ทุกครั Iง 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงันํIาเขยีวเสนอชื8อบุคคลเพื8อแต่งตั Iงเป็นคณะกรรมการ
แปร 
ญตัต ิ  
 ๖.๒ ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลฯ แต่งตั Iงคณะกรรกมาแปรญตัต ิ
 ๖.๓ คณะกรรมการแปรญตัตมิกีารประชมุทุกครั Iงที8มกีารเสนอแปรญตัต ิ
๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔         
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 สภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว   
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
  สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลวงันํIาเขยีว มบีทบาทในการตรวจสอบการบรหิารงานของ

ผูบ้รหิารทอ้งถิ8นอกีทางหนึ8ง 
 

 

 

 

 

 

-๖ì- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๕๓ มติทิี8 ๔/๔.๔/๔.๔.๒ 
๑. ชื&อกิจกรรม  เผยแพรค่วามรูท้างกฎหมายโดยการจดัทาํแผน่พบั 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยที8ผา่นมาไดก้ําหนดสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนชาวไทย 
ไดม้แีนวทางการคุม้ครองสง่เสรมิและการขยายสทิธเิสรภีาพของประชาชนดว้ยการกาํหนดใหร้ฐัตอ้งสง่เสรมิ
สนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในการใช้สทิธิและเสรีภาพตามรฐัธรรมนูญ อีกทั Iงแนวนโยบายด้าน
กฎหมายและการยุตธิรรมไดก้ําหนดใหร้ฐัตอ้งดําเนินการส่งเสรมิการใหค้วามช่วยเหลอืและใหค้วามรูท้าง
กฎหมายแก่ประชาชนตามพระราชบญัญตัสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไ้ข
เพิ8มเตมิถงึฉบบัที8 ๖ พ.ศ.๒๕๕๒อกีทั Iงในปัจจุบนัมปีระชาชนเป็นจาํนวนมากยงัคงถูกเอารดัเอาเปรยีบทาง



สงัคม หรอืยงัไม่สามารถเขา้ถงึสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ที8ควรพงึจะไดจ้ากรฐั ซึ8งสาเหตุส่วนหนึ8งของปัญหา
ดงักลา่วมาจากการที8ยงัไมม่คีวามรูท้างดา้นกฎหมายในเรื8องนั Iนๆ ดพีอ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงันํIาเขยีว ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของเรื8องดงักล่าวเป็นอยา่งยิ8ง และ
เหน็ควรใหป้ระชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจถงึสทิธปิระชาชน องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีวจงึไดจ้ดั
แผน่พบัใหค้วามรูด้า้นกฎหมายแก่ประชาชน 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื8อใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี8ยวกบักฎหมายในแต่ละเรื8องมากยิ8งขึIนเพื8อป้องกนัการ
ถกูเอารดัเอาเปรยีบทางสงัคม 
 ๓.๒ เพื8อใหป้ระชาชนสามารถรูถ้งึสทิธแิละหน้าที8ตามกฎหมาย 
 ๓.๓ เพื8อเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดต้รวจสอบการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ฯ  มากยิ8งขึIน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๕. พืJนที&ดาํเนินการ  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 

๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ สาํรวจความตอ้งการของประชาชนเกี8ยวกบัเนืIอหาที8ประชาชนมคีวามสนใจเกี8ยวกบักฎหมายใน
เรื8องนั Iนๆ 

๖.๒ ออกรปูแบบแผน่พบั 
๖.๓ ประชมุวางแผนการดาํเนินการและกาํหนดรปูแบบแผน่พบัเพื8อประชาสมัพนัธ ์

 ๖.๔ ดาํเนินการจดัทาํแผน่พบัใหป้ระชาชน 
๖.๕ แจกจา่ยใหป้ระชาชน 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔  

๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ  สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์

 ๑๐.๑ รอ้ยละ ๘๐ ของความพงึพอใจผูร้บับรกิาร 
 

 
 

-70- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8 ๕๔ มติทิี8 ๔/๔.๔/๔.๔.๒ 
๑. ชื&อโครงการ  จดัทาํแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติเป็นเรื8องที8มคีวามสาํคญั เพื8อเป็นการป้องกนัความเสยีหายที8
จะเกดิขึIนต่อองค์กรและประเทศชาต ิการที8จะดําเนินงานในเรื8องดงักล่าวใหเ้กดิขึIนอย่างเป็นรูปธรรมนั Iน 
จะตอ้งมแีบบแผนปฏบิตังิานที8ชดัเจนและสามารถพาใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติได ้
๓. วตัถปุระสงค ์



 ๓.๑ เพื8อใหส้ามารถขบัเคลื8อนโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ที8มวีตัถุประสงคป้์องกนัและปราบปราม
การทุจรติไปสูค่วามสาํเรจ็ได ้
 ๓.๒ เพื8อใหเ้กดิความโปรง่ใสต่อองคก์รองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ จาํนวน ๑ ฉบบั 
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ มอบใหแ้ต่ละส่วนราชการเสนอโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ที8มวีตัถุประสงคเ์ป็นการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ 

๖.๒ สาํนกัปลดัรวบรวมแลว้เสนอผูบ้รหิารอนุมตั ิ
๖.๓ แจง้ทุกสว่นราชการเพื8อใหท้ราบแผนปฏบิตักิาร แลว้ขบัเคลื8อนใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม  ๒๕๖๐ – กนัยายน ๒๕๖๑       
            
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
  
๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว      
       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์

 แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ดาํเนินการแลว้เสรจ็ภายใน
กาํหนด 
 

 

 

 

 

 

-71- 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ลาํดบัที8  ๕๕ มติทิี8 ๔/๔.๔/๔.๔.๒ 
๑. ชื&อโครงการ  ตดิตามและประเมนิผลตามแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
๒. หลกัการและเหตผุล / ที&มาของโครงการ 
 เพื8อใหส้ามารถตดิตามทราบไดว้า่ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติบรรลุตามวตัถุประสงคข์องแต่ละโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ หรอืไม ่ 
๓. วตัถปุระสงค ์



 เพื8อใหส้ามารถตรวจสอบไดว้า่ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคห์รอืไม ่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประเมนิผลโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ที8กาํหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแผนปฏบิตั ิ
๕. พืJนที&ดาํเนินการ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
๖. วิธีดาํเนินการ 
 ๖.๑ แจง้ทุกสว่นราชการกาํหนดตวัชีIวดัของทุกโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  

๖.๒ ประเมนิผล 
๖.๓ รายงานผูบ้รหิารเพื8อทราบและปรบัปรงุแกไ้ข 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม  ๒๕๖๐ – กนัยายน  ๒๕๖๑        
๘. งบประมาณดาํเนินการ  - 
๙. ผูร้บัผิดชอบ 
 สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว       
๑๐. ตวัชีJวดั/ผลลพัธ ์
 รอ้ยละ  ๘๐ ของโครงการ /กจิกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ไดร้บัประเมนิผล 
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