
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทา
ขามดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซ่ึงมุงสู
การเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศ
ไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป 
พ.ศ. 2564ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ  

องคการบริหารสวนตําบลทาขามเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติซ่ึง
ปจจุบันมีองคการบริหารสวนตําบลทาขาม จํานวน 7,852 แหงซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลทาขามเปนหนวยงาน
ของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการ
กระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือ
เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทา
ขามใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคการบริหารสวนตําบลทาขามโดยยึดหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลทาขามเปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีสวนการ
กํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบลทาขามจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือ
การคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงไดเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ทองถ่ินเองซ่ึงจะเปนกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและรวมมือกันสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต โดย
ไดยึดถือหรือมีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารใหเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน
ผูบริหารจึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลทาขามดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ทาขามอยางเห็นเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

2.เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม สู
การรับรูของสาธารณชน  
4. เปาหมาย 
 1. การประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 



 
 

 2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1.ผูบริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือปองกันการทุจริตและตานการทุจริต  
 2. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 3. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตตอสาธารณชน 
 5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารไดแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นเปนรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ

แตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม เปนบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิด
ประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน 
ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ 
เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริง
ตอไป 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมบริหารราชการในองคกร ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล
และกิจการสภาใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบ
การทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการแสดงเจตจํานงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผูบริหารให
ปรากฏชัดเจน  
 2. เพ่ือกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทํางาน การเลื่อนข้ันเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง และ
มอบหมายงานอยางเปนธรรม 
 3. เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานท่ีโปรงใส 
 4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบไดและปองกันการไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาท่ีไมเปนไปตามระเบียบ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1.ผูบริหารกําหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แตงตั้งคณะทํางาน 
 3.จัดทํามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทํางานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 
 4. เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอของบุคลากรในองคกร 
 5. ประกาศเผยแพรมาตรการ 
 6กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 – 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 



 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1.มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
 2.แนวทางปองกันการไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาท่ีไมเปนไปตามระบียบ 
 3. กลไกใหเจาหนาท่ีสามารถเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานท่ีโปรงใส 
 4. ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 80 % 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมนอยกวา 80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาขาม และหัวหนาสวนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขามเปนหนวยงานบริหารราชการองคการบริหารสวนตําบลทาขามรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมาย
อ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลทาขามมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน 
ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปน
อุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปน
สาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหาร
ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับ
ราชการ และมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรององคการบริหารสวนตําบลทาขาม      ท่ีไดรับแตงตั้ง
ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึง
จําเปนตองมีมาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาขาม และหัวหนาสวนราชการ 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาขาม และหัวหนาสวนราชการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1.ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 
 2. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 4. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564 



 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาขาม และหัวหนาสวนราชการ 
 2. คําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขามมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาขาม
จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มี
ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาขามใหความสําคัญ เพ่ือปองกันการใชจาย
งบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับพวกพอง  รวมท้ัง
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจาง องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงได
จัดทํามาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ  
  2. เพ่ือปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 
 3. เพ่ือสรางกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจางขององคกร 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1.จัดประชุม 
 2. จัดทําคําสั่งคณะทํางาน 
 3.ประชุมคณะทํางาน 
 4. กําหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 
 5. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานและประชาชนทราบ 
 6.กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาขาม เพ่ือปรับปรุง
แนวทางในการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 
 



 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีมาตรการปองกันและกํากับติดตามการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมี
ประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 
 2. มีกลไกหรือชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจางขององคกรผาน
ชองทางการประชาสัมพันธขององคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงาน 
 2. เพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
 3. เพ่ือปองกันการใชจายงบประมาณท่ีผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและเก่ียวของในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1.ประชุมวางแผนวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงาน 
 2. รวบรวมจัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจางในฐานขอมูล 
 3. จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
 4. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 5. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางเสนอผูบริหารเพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
 6. เผยแพรรายงานผลใหสาธารณชนรับทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1.รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงานในแตละปงบประมาณ 
 2. มีฐานขอมูลใหผูบริหารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจางเพ่ือ
ปองกันการใชจายงบประมาณท่ีผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขามมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาขาม
จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มี
ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาขามใหความสําคัญ เพ่ือปองกันการใชจาย
งบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับพวกพอง  รวมท้ัง
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจาง องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงได
จัดทํากิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
จัดซ้ือ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทาขามทุกโครงการ 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางรายโครงการ 
 2. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทาขามท่ี
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม พ.ศ. 2535 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไรสาย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม และชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 2. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 



 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 2. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทาขามครบทุก
โครงการ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2.3สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขามบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดย
ดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาต
ในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชน
ผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการท่ีเชื่อมตอระหวาง
ศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลทาขามยังตองบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, 
ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการ
สงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการ
พัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ํา
เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน 
กระบวนปฏิบัติภารกิจ ตองคํานึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ 
ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ   
3. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแตละภารกิจใหประชาชนไดรับทราบ สรางความโปรงใสในการ
บริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติอยางยุติธรรม เสมอภาค 
 2. เพ่ือเปนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ และนําผลมาปรับปรุงใน
การใหบริการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อยางยุติธรรม เสมอภาคและไมเลือกปฏิบัติ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย  
6. วิธีดําเนินการ 
 1.ผูบริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการดําเนินการเพ่ือสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแตภารกิจ
งานบริการสาธารณะ 



 
 

 2. ประชุมสํานัก/กอง/ฝาย ท่ีเก่ียวของกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีโปรงใส ยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
ตรวจสอบได 
 3. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแตภารกิจ กําหนดใหมีการแสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตรา
คาบริการอยางชัดเจน และกําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ 
 4. ประกาศเผยแพรมาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ท่ีทําการ เว็บไซต และชองทางประชาสัมพันธอ่ืนๆ ท่ี
ประชาชนสามารถรับทราบไดอยางท่ัวถึง 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนใหผูบริหาร
และประชาชน รับทราบ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงในการใหบริการ 
 6. ประชุมสํานัก/กอง/ฝาย ท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการใหบริการเพ่ือสรางความพึงพอใจแก
ประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000 บาท 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1.รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแตละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจตอ
สาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจของตอคุณภาพการใหบริการ รอยละ 80 
 3.ลดจํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลทาขามมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปน
สังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือก
ปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช 
โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด 
เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดย
ถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดย
ความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแก
ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการ
ใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใส
ยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีระบบท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และเกิดประโยชนตอ
ประชาชน 

2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปน
ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 3. เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเชื่อม่ันในองคกร 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผูใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ รอยละ 80 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดใหมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสรางเกณฑมาตรฐานหรือมี
เครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก 
ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 
 6.2 จัดใหมีและปรับปรุงการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชใน
การดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
 6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมี
กลองวงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ 
 6.4 จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผู
พิการ 
 6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
 6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกตใชในการประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 



 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 สํานักการคลัง องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 สํานักการชาง องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 สํานักการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1. มีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีระบบท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และเกิดประโยชนตอ
ประชาชน 

2. มีระบบการทํางานใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหบริการอยางมีความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 3.ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจรอยละ 80 

4. ลดจํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคการ
บริหารสวนตําบลทาขาม 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบลทาขาม จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมี
การรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคการบริหารสวนตําบลทาขามท่ีมี
การบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพ่ือกํากับใหการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทาขามเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร เกิด
ความความโปรงใส ตรวจสอบได ประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา องคการบริหาร
สวนตําบลทาขาม จึงไดจัดทํามาตรการยกระดับการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคการบริหาร
สวนตําบลทาขาม 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดทํามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2. เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทาขามเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาขามตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา 
 3. จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ 
ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  1) ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  2) จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  3) จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  4) จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 



 
 

  5) จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชน
ท้ังเวลา  ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  5) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 4. ประกาศเปดเผยขอมูลและมาตรฐานการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ จัดทํา
แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของ
หนวยงาน 
 5.ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1.มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงขอมูลการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ
ประชาชน ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลทาขามเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆภายในองคกรนั้น เพ่ือ
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตองมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการ
สั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  
 2. เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

3. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ 
4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาขาม ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาขาม รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลทาขามหรือหัวหนาสวนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1.ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แตงตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใด
ของผูมีอํานาจในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม เพ่ือกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 

2. แจงเวียนผูรับมอบอํานาจและทุกหนวยในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม รับทราบ 
3. ประชาสัมพันธขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี เปดเผยตอ

สาธารณชน  
 4. ผูรับมอบอํานาจรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งท่ีไดรับมอบมายในทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของ 



 
 

ผูมีอํานาจในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม และเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงานเพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
1. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม  
2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมปจจุบันมุงเนนความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแกงแยงแขงขันในทุกรูปแบบเพ่ือ
บรรลุผลตามความประสงค โดยอาจทําใหขาดการคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรมอาจสงผลกระทบตอคุณธรรม 
จริยธรรมในจิตสํานึกของผูคนจนเกิดความผิดเพ้ียนไปทําใหเกิดปญหาข้ึนอยางมากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปน
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีจุดยืนในสังคมเปนตนแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตําบล
ทาขามจึงจัดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มี
คุณธรรม เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมมือกันในการสรางสรรคสังคมท่ีสงบสุข มี
คุณธรรม จริยธรรมเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม เพ่ือการปลุกกระแส
การสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดท่ีวา ความดี ความซ่ือสัตยสุจริตและคุณธรรม
เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสูความสงบสุขรมเย็นรวมกัน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปนกุศ
โลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 
 ๓. เพ่ือสรางสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ทาขามมีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริต มี
คุณธรรมและจริยธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 - การยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีจํานวนไมนอยกวา 
10 คน/ป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทํางานฯ  
 2. ประชุมคณะทํางาน 
  -กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
  -พิจารณาคัดเลือก 
 4. ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตางๆ  

5. จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสาร เว็บไซต สื่อสังคม (Social Media) เปนตน 

6. เชิญบุคคลท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติถายทอดประสบการณ แนวคิดใหแกเด็กและเยาวชน ประชาชนใน
ชุมชนตามโอกาสตางๆ ท่ีเหมาะสม 

7. จัดทําทําเนียบหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ เผยแพรตอสาธารณชน 



 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาขามมีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ 
และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม
ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการ
สงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขามจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผูท่ีไดรับ
การคัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวัน
ผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยาง
ตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม 
 2. เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลทาขาม ตระหนักถึงความการเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 
4. เปาหมาย 
 - ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 3. จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 
 6. สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 



 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. การยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน จิตสาธารณะหรือเขา
รวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาขามมีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ 
และเห็นคุณคาของบุคคลท่ีเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม และมีจิตสาธารณะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอนเกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร 
พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใช
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตอง
หันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิด
ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย 
และท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขามไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดํา เนินชีวิตในครัว เรือนเปนลํ าดับแรก จึ งได รวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการ
ใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายไดอีกทาง
หนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับ
ปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร ประจํา
ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร 
4. เปาหมาย 
 ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบล 
 2. ดําเนินคัดเลือกบุคคลตนแบบท่ีนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 
 3.ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตางๆ  และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของบุคคลท่ีไดรับยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนตัวอยางท่ีดีแก
สาธารณชนตอไป 
 5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 



 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ    
9. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
 สํานักปลัด สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. จํานวนบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 2. ขยายผลองคความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนในชุมชน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ขอตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขามมีอํานาจหนาท่ีดานการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ิน และ
การใชจายงบประมาณในการดําเนินกิจการตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้นการดําเนินการ
บริหารจัดการตางๆ ตองคํานึงถึงหลัก    ธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไมเกิดปญหา
ขอครหาในการทุจริตหรือดําเนินการไมโปรงใส ซ่ึงสาเหตุการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุ
สวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจาก
ลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ี
ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายใน
องคกรของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตอง
สรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการ
สรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการ
ทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือ
เปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือมาตรการและนําไปปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1.ประชุมหนวยงาน 

2. กําหนดขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยึดม่ันในประมวลจริยธรรมขององคกร โดยมีกรอบดังนี้ 

 - หามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมาใชบริการ 
 - หามปฏิบัติหนาท่ีเอ้ือประโยชน  หรือเลือกปฏิบัติแกบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดและพวกพอง 
 - ตองปฏิบัติหนาท่ีใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม เสมอภาค 
3. ประกาศใหบุคลากรในองคกรถือปฏิบัติ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 

4. จัดกิจกรรมเพ่ือสรางความตระหนักในการปฏิบัติตามขอตกลงอยางนอย 2 ครั้งตอป 
5. กํากับติดตามมาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  



 
 

 6.รายงานผลตอผูบริหารเพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคเปนขอมูลในการดําเนินการปรับปรุงขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการในปตอไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562–2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

- ขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยึดม่ันในประมวลจริยธรรมขององคกร 

- ลดขอรองเรียนของบุคลากรในองคกรเก่ียวกับเรื่องการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบลทาขามตามกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
แตละประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคการบริหารสวนตําบลทาขามดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ซ่ึงในแงของการ
ทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ินและองคการบริหารสวนตําบลทาขามดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงาน
ท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน 
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคการ
บริหารสวนตําบลทาขามใหมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคการบริหารสวนตําบลทาขามใหมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือกําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหนวยท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาขามจากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. กําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและ
องคกรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA 
  - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในหนวยงาน  
 2. รายงานผลการใหความรวมมือใหผูบริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 



 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขามใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลทาขามจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทาขามท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขามมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํารองเรียน
ผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหาร
สวนตําบลทาขามรวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทาขามข้ึน เพ่ือ
ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติให
เปนแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 2. เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 2. จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียน 
 3. จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 
 4. เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลทาขามใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหาร
สวนตําบลทาขามตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม โดยปฏิบัติตามข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 
 



 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขามมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํารองเรียน
ผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทํามาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการอยางรวดเร็ว ตรงไปตรงมา 
ตรวจสอบได สรางความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายใหแกประชาชน  
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือมีกระบวนการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาอยางเปนระบบ โปรงใส 

2.เพ่ือมีมาตรการกํากับติดตามการดําเนินการของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในข้ันตอนการดําเนินการ
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนของ บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทาขามรวมถึงข้ันตอนการลงโทษผูกระทําผิด
อยางรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย 
 มาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1.ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 2. แตงตั้งคณะทํางาน 

3. กําหนดมาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคการบริหารสวน
ตําบลทาขามใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ในข้ันตอนตางๆ ดังนี้  

 - กระบวนการข้ันตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําความผิด  

 4. กํากับติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 5. เผยแพรมาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม ใหสาธารณะชนทราบ 
 6. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากร
ในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม ใหผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีกระบวนการกํากับการดําเนินการของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาอยางเปน
ระบบ โปรงใส 



 
 

2. ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม เพ่ิมมาก
ข้ึน  


