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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวั ตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่นสำเหตุและปัจจัยท่ี

น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่

พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
        4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้ง พบว่าบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
2. หลักกำรและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้
ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมนิการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดย
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 
2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่ว
โลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต(United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC)พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท า
ให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง 
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด า เนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

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

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบั ติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
สาธารณชน 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)  

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

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้ำหมำย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
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ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ   ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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       ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. กำร
สร้ำงสังคม
ที่ ไ ม่ ทน ต่อ
กำรทุจริต 

1 . 1  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้ า ร า ช ก า ร 
ก า ร เ มื อ ง ฝ่ า ย
บริหาร ข้าราชการ
ก า ร เ มื อ ง              
ฝ่ า ยสภาท้ อ งถิ่ น
และฝ่ า ยประจ า
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

1. โครงการเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังานส่วน
ต าบลและพนกังานจ้าง 

- 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 
 

1 . 2  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1. โครงการฝึกอบรม
บุคลากร 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ส านักปลัด 

2. โครงการอบรมหรือ
สนับสุนุน อปพร.หนว่ยกู้
ชีพ กูภ้ัย เขา้รับการ
ฝึกอบรม 

- 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ส านักปลัด 

1 . 3  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระหนั กแก่ เด็ ก
และเยาวชน 

1. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลก
ร้อน 

- 
 

         -          -            - ส านักปลัด 

2. โครงการ“Big 
cleaning Day” 
 

- 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด 

3. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต. 

- 10,000 10,000 10,000 กองการ
การศึกษาฯ 

มิติที่ 1 รวม 7  โครงกำร - 135,000 135,000 135,000  
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มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
2. กำร
บริหำร
รำชกำรเพื่อ
ป้องกันกำร
ทุจริต 

2 . 1  แ ส ด ง
เ จ ต จ า น ง ท า ง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1. กิจกรรม “ประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทจุริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

- - - - ส านักปลัด 

2.2 มาตรการ
สร้าง           
ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการการบริหารงาน
บุคคลกับคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานสว่น
ต าบล พนักงานจ้าง 
 

- - - - ส านักปลัด 

2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่  ให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี 

1. แต่งต้ังคณะท างานปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - - ส านักปลัด 

2 . 4  ก า ร เ ชิ ด ชู
เ กี ย ร ติ แ ก่
หน่วยงาน/บุคคล
ใ น ก า ร ด า เ นิ น
กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

1. กิจกรรมพอ่ดีเด่น– แม่ดีเด่น 
(โครงการจัดงานรัฐพิธีในวัน
ส าคัญ) 

- 
 

200,000 
 

200,000 
 

 

200,000 
 

 

กอง
การศึกษาฯ 

2.5 มาตรการ
จัดการ             
ในกรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

1. มาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 

- - - - ส านักปลัด 

มิติที่ 2 รวม 5 โครงกำร - 200,000 200,000 200,000  
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 มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ทุกขั้นตอน 

1. โครงการจัดท าวารสาร อบต. - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ส านักปลัด 

2. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัติขอ้มูล
ข่าวสารของทางราชการ      
พ.ศ. 2540 

- - - - ส านักปลัด 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

1. โครงการ อบต. ปกึเตียน
เคลือ่นที่ 

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ส านักปลัด 

2. การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมและ
แต่งต้ังคณะท างานประจ าศูนย์
ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วน
ต าบลปึกเตียน 

- - - - ส านักปลัด 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสปี ี

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ส านักปลัด 

มิติที่ 3 รวม 5  โครงกำร - 40,000 40,000 40,000  
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 มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

1. มาตรการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
 

- - - - ส านักปลัด 

4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร 
ต า ม ช่ อ ง ท า ง ที่
สามารถด าเนินการ
ได ้

1. กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

- - - - กองคลัง 

4.3 การส่งเสริม
บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

1. โครงการ อบต. ใสสะอาด         -        -         -       - - 

4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน

(Community) 
และบูรณาการทกุ
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน อบต.      
ปึกเตียน 

- 300,000 300,000 300,000 ส านักปลัด 

มิติที่ 4 รวม 4 โครงกำร - 300,000 300,000 300,000  
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ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ 

 
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่นและฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. โครงกำรเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ประจ ำปี  
2562 
ชื่อโครงการ  โครงการเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปี  
2562 
หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2542 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธ ารณะ                
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เช่น การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึกและ
การประกอบอาชีพ การรักษาความสะอาดเรียบร้อย การกีฬา การบ ารุ งรักษาศิลปะจารีตประเพณี                   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยต้อง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง             
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกับตาม
ตัวชี้วัดแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 255๙ ด้านการ
บริหารงานบุคคลและกิจการ ก าหนดให้ส่งเสริมกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการและลูกจ้าง  
และองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน ได้จัดท าประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ
ทางการเมือง ข้าราชการประจ า หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม   และรายงาน
การกระท าที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม การ
พัฒนาและส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความส าคัญ ในทุกภาคส่วน ในอันที่จะร่วมผลักดันให้
เกิดจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจพ้ืนฐานในการให้บริการ
ประชาชน เป็นส าคัญ 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าว พ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี  ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานโดยความซื่อสัตย์
และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  ซึ่งการบริการ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
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ซึ่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน มีทั้งผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง 
            ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน จึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการ
สร้างองค์กรแห่งหารเรียนรู้  การท างานเป็นทีม  รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรมค่านิยมด้วย
จิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน จนถึงข้ันตอนน านโยบายไปสู่การปฏิบัติงาน การแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆ และมีวัฒนธรรมค่านิยมมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดโครงการ
เสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปี  2562 ทุกประเภท   
วัตถุประสงค ์   

  1. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรและปลูกจิตส านึกให้คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี ในการปฏิบัติงาน  
  2. เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาแนวคิดของการเป็นองค์กรของรัฐ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึง
ความเสียหายอย่างรุนแรงจากการทุจริตคอรัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน ชุมชน และ
ประเทศชาติ 
  3. เพ่ือให้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้ตระหนักถึง
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง การก ากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปึกเตียน  
  4. เพื่อให้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างตระหนักและเข้าใจ
ถึงบทบาท  และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล  และ ผลกระทบต่อการท างานขององค์กรโดยการมีส่วน
ร่วม 

เป้ำหมำย   

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปึกเตียน ประมาณ  30 คน 

วิธีด ำเนินกำร 

๑.  เสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
2.  ประสานงานหน่วยงานเพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับ                

การอบรม 
3. จัดฝึกอบรม ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน ให้ความรู้และร่วมกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาทัศนคติและสร้าง ความสมานฉันท์ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างทั่วไป และ
พนักงานจ้าง อีกท้ังน าความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาองค์กร  

4. จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมให้กับบุคลากรในองค์กร เน้นความสามัคคี การมีส่วนร่วมใน
องค์กร จัดกิจกรรมนอกสถานที่ 
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๕. ประเมินผลการจัดการอบรมจากผู้เข้าร่วมการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม หรือวิธีอ่ืนตามความ
เหมาะสม การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นอาทิ 

 

ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร  

ด าเนินงานระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕62 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปึกเตียนและการจัดกิจกรรมนอกสถานที่  ภายในจังหวัดเพชรบุรี 

ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 
งบประมำณ 
  50,000.- บาท  
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
  1.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างทั่วไป และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึก
ที่ดีต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคมส่วนรวม   
  2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างทั่วไป และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาจิตใจ มีเหตุผล เห็นแก่ประโยชน์สุขของ
ส่วนรวม  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีจิตส านึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน   
  3. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน ตระหนักและเข้าใจถึงบทบาท  และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล 
และผลกระทบต่อการท างานขององค์กรโดยการมีส่วนร่วม 
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

2. โครงกำรอบรมฝึกอบรมบุคลำกร 
ชื่อโครงกำร  โครงการอบรมฝึกอบรมบุคลากร  ประจ าปี  2562 

หลักกำรและเหตุผล 

     ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นสินทรัพย์ทีมีค่าสูงสุดในการด าเนินงาน ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรควรเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องระยะยาว องค์กรได้ด าเนินการในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
นโยบายและสภาวการณ์ ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากร 2 รูปแบบ ได้แก่ การสอนงาน (Coaching) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)  และการ
มอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับองค์กร มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับการงาน
ใหม่ ๆ ความสามารถทางวิชาการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ การด าเนินงาน และเอ้ือต่อการสร้างความ
เจริญเติบโตทีย่ั่งยืนรวมทั้งแสวงหาความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ให้กับตนเองเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม ในฐานะองค์กรที่ด าเนินงานด้านกิจกรรม ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ในการที่จะเสริมสร้าง
ศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น เช่น ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยาธรรม อันจะท าให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ดังนั้น ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคลากรในองค์กร 
จึงได้จัดท าโครงการอบรมฝึกอบรมบุคลากร ประจ าปี  2562 ขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปึก
เตียน เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ ให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอ้ือ
ต่องานบริการ  ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการส่งเสริมพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  
สังคมการเมือง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนให้ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
แก้ไขปัญหาสังคม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอัน
เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
        ๑. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ และให้ได้รู้จัก
บทบาทหน้าที่อันพึงมีต่อสังคมและชุมชนของตนเองเกิดความรักใคร่ สามัคคีในกลุ่ม 
              2. เพ่ือพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้มีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
       3. เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติ เสริมสร้างความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาต่อยอดให้สังคม        
ในชุมชนได้อย่างกลมกลืนและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้
อย่างราบรื่น มีมนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน           
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เป็นต้น 
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กลุ่มเป้ำหมำย 
       -  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน ประมาณ 30  คน 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
- ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ๑.  เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือร่วมด าเนินโครงการฯ 
 3.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
 4.  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  ในการด าเนินโครงการฯ เอกสาร สถานที่  
 5.  ด าเนินโครงการเพื่อจัดกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค ์
             -  จัดกิจกรรมการอบรมบรรยายให้ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและหน้าที่การงาน 
      -  กิจกรรมเรียนรู้แนวทางการท างาน การวางแผน การมอบหมายงาน การประสานงาน 
      -  กิจกรรมเรียนรู้เรื่องการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน  
      -  กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพที่ด ี
  7.ประเมินผลการจัดกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมการอบรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอ 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
 -  อบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

- ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 

งบประมำณ 
-     จ านวน  3๐,๐๐๐  บาท   

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

         ๑.  บุคลากรมีการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
และได้รู้จักบทบาทหน้าที่อันพึงมีต่อสังคมและชุมชนของตนเองเกิดความรักใคร่ สามัคคีในองค์กรมากยิ่งขึ้น 
               2.  เกิดการพัฒนาตนเองและสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร เกิดความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
         3. เกิดการกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติ เสริมสร้างความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาต่อยอดให้สังคม   ใน
ชุมชนได้อย่างกลมกลืนและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้
อย่างราบรื่น มีมนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน          
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

กำรติดตำมประเมินผล 
1.  จากการสังเกต 
2.  สอบถาม / สัมภาษณ์โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

3. โครงกำรอบรมหรือสนับสนุน อปพร. หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

ชื่อโครงกำร  โครงการอบรมหรือสนับสนุน อปพร. หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยเข้ารับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2562 

หลักกำรและเหตุผล 

 จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน ทั้งจากภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์     ที่
เกิดขึ้นบ่อย และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  อาทิเช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง ภัยหนาว ดินโคลนถล่ม อัคคีภัย แผ่นดินไหว 
และภัยจากการขับขี่บนท้องถนน เป็นต้น การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและ
รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งประชาชนไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง  ต้องรอความช่วยเหลือ
จากภาครัฐซึ่งไม่ทันท่วงทีและไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่าง
มหาศาลในระยะเวลาอันสั้นซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรง  ผลกระทบทางอ้อม คือสูญเสียเศรษฐกิจของประเทศ 
เนื่องจากต้องน างบประมาณไปใช้ในการช่วยเหลือ รักษาพยาบาลผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะถนนหนทาง  สิ่งปลูกสร้าง  
และระบบสาธารณสุข 

ด้วยเหตุนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านหนึ่งในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการภัยพิบัติเพ่ือลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น  และได้เร่งรัด
ด าเนินการในการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน  โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
ผู้น าชุมชน ตัวแทนส่วนราชการในพ้ืนที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมพลังแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน 
หมู่บ้าน  ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกันภัย  
สามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชน  หมู่บ้าน  ต าบล ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่หน่วยงาน
ภายนอกจะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ  และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยต่างๆ  การป้องกันภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
อัคคีภัย โดนอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 (4)  
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (29) 

วัตถุประสงค ์

             1.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดเหตุภัยพิบัติ การเตรียมการ 
                 ป้องกัน การพ่ึงตนเองเมื่อเกิดวิกฤติ การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตหลังภัยพิบัติ 

 2.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ  
 3.  เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสนับสนุน อปพร. หน่วยกู้ชีพ 

กลุ่มเป้ำหมำย 

  คณะผู้บริหาร อบต. , พนักงานส่วนต าบล , อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , ผู้อ านวยการโรงเรียนใน
พ้ืนที่ อบต.ปึกเตียน , ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ปึกเตียน , ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ปึกเตียน , เจ้าหน้าที่ อสม. , สมาชิกสภา อบต. , ผู้น าชุมชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป จ านวนประมาณ        
80  คน 
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วิธีกำรด ำเนินกำร 

 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดท าโครงการ  
 2.  ประสานโรงเรียน เพื่อขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม 
 3.  ขอสนับสนุนทีมวิทยากร 
 4. ประชาสัมพันธ์และเชิญกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
 5. ด าเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 6.  สรุปและรายงานผล 

 โดยมีหัวข้ออบรม  ดังต่อไปนี้ 
 1.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภัยต่างๆ  
 2.  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 
 3.  การเรียนรู้กฎจราจร เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

          ปีงบประมาณ  2561 - 2564 

สถำนที่ด ำเนินงำน 

 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี และลานอเนกประสงค์ของ
โรงเรียนต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบลปึกเตียนและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 

งบประมำณ 

จ านวน  15,000  บาท 

กำรประเมินผล 

1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสนับสนุน อปพร. หน่วย     
กู้ชีพ กู้ภัย 

           2. การตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสนับสนุน อปพร. หน่วย  กู้ชีพ กู้ภัย 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย   
2.  ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา และเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยและรับมือกับภัย ต่าง ๆ ที่

อาจเกิดข้ึนได ้
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
1. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อน 
ชื่อโครงกำร กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อน 

หลักกำรและเหตุผล 

 ปี พ.ศ. 2532  ได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีว่า  ปัจจุบันสภาพของฤดูกาลได้เปลี่ยนแปลงไปมากต้นไม้
ที่ปลูกในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนเมื่อฝนทิ้งช่วงเกิดสภาวะขาดแคลนน้ า ต้นไม้ไม่สามารถตั้งตัวได้ก่อนถึงฤดู
แล้งท าให้ได้รับความเสียหายจึงขอให้พิจารณาอนุมัติให้วันวิสาขบูชาซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเป็นระยะ
เริ่มต้นของฤดูฝนเป็นวันต้นไม้ประจ าปีของชาติแทน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31  มกราคม  2532  
ปัจจุบันวันวิสาขบูชาจึงเป็น “วันต้นไม้ประจ าปีของชาติ” นั้น   

 ป่าไมน้ับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญในด้านสังคมและเศรษฐกิจ  เมื่อจ านวนประชากรของ
ประเทศเพ่ิมข้ึน  ความต้องการในด้านบริโภคย่อมขยายตัวตามไปด้วย  แต่เนื่องจากทรัพยากรบางประเภทมีอยู่อย่าง
จ ากัด เช่น ที่ดิน ป่าไม้ สินแร่ ถ่านหิน น้ ามัน ฯลฯ โดยเฉพาะ ทรัพยากรป่าไม้  เป็นสิ่งที่สามารถน ามาใช้ได้โดยง่าย 
แต่การปลูกทดแทนต้องรอเวลาและใช้งบประมาณสูงในการดูแลรักษาท านุบ ารุง  ดังนั้นปลายปี พ.ศ. 2528 รัฐบาล
จึงได้ประกาศ “นโยบายป่าไม้แห่งชาติ” เพ่ือให้การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สามารถกระท าได้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นแผนระยะยาว และประสานสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรชนิดอ่ืนๆ และเพ่ือให้ส่วนราชการรวมทั้ง
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีความเข้าใจร่วมกันและถือปฏิบัติไปในทางเดียวกัน  นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้ก าหนดให้
มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศในอัตราร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ ทั้งนี้ได้ก าหนดไว้ เป็นป่าเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ าท่วมและการพังทลายของดินตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและ
นันทนาการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 25 นั้น รัฐบาลได้ก าหนดไว้เป็นป่า
เศรษฐกิจเพ่ือการผลิตไม้และของป่า 

 คุณประโยชน์ป่าไม้ส าหรับมนุษย์และสัตว์โลกนั้น มีทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงได้แก่การน ามา
เป็นอาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ท าเส้นใยเครื่องนุ่งห่ม  ท าสิ่งปลูกสร้างอาศัย ใช้เป็นวัตถุเคมี ฯลฯ  ในทางอ้อม 
ป่าไม้เป็นปัจจัยส าคัญอันหนึ่งที่ท าให้ฝนตก และท าให้ เกิดความชุ่มชื้น ช่วยบรรเทาความร้ายแรงของพายุ ช่วย
ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ฯลฯ  แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ป่าไม้ได้ถูก
ท าลายอย่างรวดเร็วทั้งจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า แต่สิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือ การตัดไม้ท าลายป่า อันเป็นทรัพยากร
ที่มีอย่างจ ากัดมาใช้อย่างขาดแผนการดูแลบ ารุงรักษาและปลูกทดแทนเพ่ือให้ทรัพยากรป่าไม้คงอยู่คู่เมืองไทย
ตลอดไป  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติก าหนดให้ปี พ.ศ. 2528 – 2531 เป็นปีต้นไม้แห่งชาติและก าหนดให้วันวิสาขบูชา 
เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อันจะเป็นหนทาง
น าไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพ่ือเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปใน
อนาคต 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน  จึงได้จัดท ากิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ ประจ าปี 2562  
โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานราชการ  โรงเรียน  ที่สาธารณประโยชน์  สองข้างทางสาธารณะ ฯลฯ  
และมอบให้ประชาชนน าไปปลูกในบริเวณไร่ นา ของตนเองเพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียวให้กับต าบลปึกเตียน 
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 วัตถุประสงค ์
 3.1  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน  และประชาชนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของ 
                       สิ่งแวดล้อมและมีจิตส านึกในการดูแลรักษาร่วมกัน 
 3.2  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในการปลูกป่าทดแทนเพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว 
 3.3  เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตส านึกของเยาวชน และประชาชนให้เกิดความรักและหวง 
                       แหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
 3.4  เพื่อสนองรับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
เป้ำหมำย 
 เยาวชน ,นักเรียน, ประชาชน, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้น าชุมชน, 
ข้าราชการต ารวจ พนักงานส่วนต าบล จ านวนประมาณ  125  คน 
วิธีด ำเนินกำร 

 5.1  ประสานงานหน่วยงาน เพาะช ากล้าไม้เขาย้อย 
 5.2  ประสานโรงเรียนฯ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้น าชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
 5.3  เสนอกิจกรรม เพ่ือขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น 
 5.4  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือร่วมด าเนินกิจกรรม  
 5.5  จัดเตรียมต้นไม้  วัสดุ  อุปกรณ์ ในการด าเนินโครงการวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
 5.6  ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 5.7  สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
สถำนที่ด ำเนินกำร 

 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าที่ท าการ อบต.ปึกเตียน , สองข้างถนนคันกั้นน้ าเค็ม, โรงเรียน, วัด,  
ที่สาธารณประโยชน์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองใหม่พัฒนา 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 

งบประมำณ 
 ไม่มีงบประมาณ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 10.1  เยาวชน  และประชาชนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและมี 
                        จิตส านึกในการดูแลรักษาร่วมกัน 
 10.2  เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในการปลูกป่าทดแทนสร้างพื้นที่สีเขียว 
 10.3  เกิดการสร้างและกระตุ้นจิตส านึกของเยาวชน และประชาชนให้เกิดความรักและหวง 
                         แหนทรพัยากรป่าไม้ของชาติ 
 10.4  สนองรับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
2. โครงกำร Big cleaning Day 
ชื่อโครงกำร  Big Cleaning Day 

หลักกำรและเหตุผล 

 การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยขึ้นอย่างมากมาย จนก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งส าคัญที่จะต้องมองย้อนกลับมาและตระหนักถึงความส าคัญก็คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน
หลากหลายพ้ืนที่ของประเทศไทยซึ่งปัญหานั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเรื่องของการรักษาความสะอาด เป็นงานและหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ต้องรับผิดชอบในพ้ืนที่  ตามมาตรา 67 (2) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)ประกอบกับสังคมไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทย ซึ่งในทุกปีมีการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติในวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ จึงเป็น
โอกาสอันดีที่ภาคประชาชนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 โครงการ Big Cleaning Day จึงเกิดขึ้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน และเพ่ือเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคีของคนใน
ท้องถิ่น ร่วมกันท าความสะอาด กวาดบ้านกวาดเมืองให้มีความสะอาดเรียบร้อย แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน 

2. เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชนเสริมสร้างวินัยการรักสะอาด 
3. เพ่ือพัฒนาต าบล ท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอ้ือต่อการอยู่อาศัย และ

การด ารงชีพที่ดีของประชากร 
4. เพ่ือให้ผู้น าชุมชน และชาวบ้าน ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ในความรับผิดชอบและสิ่ง

สาธารณประโยชน์ เช่นศาลากลางบ้าน  แหล่งน้ า หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสะอาด สวยงาม 

เป้ำหมำย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน ผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ประชาชนต าบลปึกเตียน 
ประมาณ 100 คนร่วมกันท าความสะอาดพ้ืนที่ในเขตต าบลปึกเตียนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษา
ความสะอาดหมู่บ้าน และสิ่งสาธารณประโยชน์มากขึ้น 
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วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 
 2. ประชุมและเสนอรายละเอียด 
 3. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 
 4. อบรมและรณรงค์ปลูกสร้างจิตส านึกในการรักษาความสะอาด 
 5. จัดทีมพลังประชาชนจ านวนประมาณ 100 คน  แบ่งพ้ืนที่การท าความสะอาดทั่วทั้งต าบลปึก

เตียน โดยมีการเก็บ กวาด ถางหญ้าริมทาง ขุดลอกคูคลอง ฯลฯ 
6. ประสานหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ Big Cleening Day โดย

ท าความสะอาดรอบสถานที่ราชการ 
7. ด าเนินการปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเวลาวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ) 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ 2561 –  2564 

สถำนที่ด ำเนินกำร 

ต าบลปึกเตียน อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำร           

ส านักปลัด อบต.ปึกเตียน 
งบประมำณ 
   30,000 บาท 

กำรประเมินผล 

1.  สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
2.  สังเกตความสะอาดเรียบร้อยหลังด าเนินการ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน ต าบล มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง 
  2. ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

3. ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ 
                     4. ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมกันท าให้ต าบลปึกเตียนเป็นหมู่บ้านสะอาด มีความปลอดภัยร่มรื่น และ
น่าอยู่ เข้าสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
3. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ อบต. 
ชื่อโครงกำร ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. 
หลักกำรและเหตุผล 
            เด็กก่อนปฐมวัยมีอัตราการเจริญเติบโตทุกด้านทั้งร่างกายสังคม จิตใจและปัญญา เป็นช่วงเวลาที่โอกาส
ทองของการเรียนรู้เปิดกว้างเต็มที่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญที่ต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถ้าเด็กก่อนปฐมวัย
ไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ในช่วงวัยที่เหมาะสม ผ่านช่วงเวลาที่ดีท่ีสุดของการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ ไปแล้ว การพัฒนาใน
ภายหลังจะท าได้ค่อนข้างยากซึ่งพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กก่อนปฐมวัยนั้นขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญา
ของบุคคลนั้น เด็กท่ีมีอายุ 3-5 ปี เป็นวัยที่จะรับกฎเกณฑ์และมาตรฐานทางจริยธรรมจากบิดามารดาและครูในช่วง
ก่อนปฐมวัยนี้จึงถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่ส าคัญที่สุดในการอบรมกล่อมเกลาและปลูกฝังให้เด็กก่อนปฐมวัยเป็นคนดี 
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้อบรมเลี้ยงดูเด็กต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่าง มีสติและเปี่ยมด้วยความ
รัก ความเมตตา จัดบรรยากาศท่ีอบอุ่นงดงามด้วยความรัก ความเมตตาต่อสรรพสิ่งและกลมกลืนกับความเป็นจริงใน
ธรรมชาติรอบตัวครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ถือว่าเป็นตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมที่ส าคัญในสถานศึกษา มีบทบาท
เป็นทั้งผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตประจ าวันโดยถือหลักการสอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่
ให้เห็น นอกจากนี้ต้องด าเนินการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมเด็กอย่างถูกวิธีอันจะเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง  การวางรากฐานที่ดี
ให้กับเด็กก่อนปฐมวัยจึงเท่ากับเป็นการเตรียมสร้างพลเมืองที่ดีมีคุณภาพให้กับประเทศชาติหลักการจัดการศึกษา
ก่อนปฐมวัยส าหรับเด็กที่อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ขวบนั้น เป็นหลักการที่ค านึงถึงการพัฒนาเด็กก่อนปฐมวัยอย่าง
เป็นองค์รวมเพ่ือให้โอกาสในการพัฒนาเด็กทุกด้านตามล าดับขั้นของพัฒนาการอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ ใน
การจัดการศึกษานั้นเป็นภารกิจหน้าที่หลักของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียนที่ด าเนิน
กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการด าเนินการจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัยมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา        
มีความรู้  คู่คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข การฝึกให้เป็นเด็กก่อนปฐมวัยให้เป็นเด็กเก่งด ีมีสุข การพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและความมี
ไหวพริบปฏิภาณ นั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองนอกเหนือจากหน้าที่ของผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูแลเด็ก  
จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมจากในหลายด้านจากครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ทั้งการสั่งสอน อบรม เสริมสร้างวินัย 
และการฝึกสมาธิ ดังนั้น การฝึกสมาธิถือว่าเป็นการปูพ้ืนฐานสติปัญญาให้กับเด็กก่อนปฐมวัยได้เป็นอย่างดี การฝึก
สมาธิส าหรับเด็กก่อนปฐมวัยนั้นไม่ได้หมายความว่าให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ปกครองให้เด็กก่อนปฐมวัยมา
นั่งนิ่งๆ ไม่ให้กระดุกกระดิกไปไหน แต่การฝึกสมาธิส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย คือ การฝึกเด็กให้ความสนใจหรือจดจ่อ
กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่และตั้งใจในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการสนใจในระยะเวลาสั้นหรือเป็นระยะ
เวลานานก็ได้ โดยจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาการ และความเพลิดเพลินควบคู่กันไป  แต่ในวัยเด็ก การจะให้เด็ก
ก่อนปฐมวัยมาสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆ คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างส าหรับเขายังดู
ใหม่และมีความน่าสนใจอยู่เต็มไปหมด เด็กก่อนปฐมวัยจึงสนใจอยู่กับสิ่งหนึ่งได้ไม่นาน จึงท าให้ธรรมชาติของเด็กๆ 
จะถูกเข้าใจว่าไม่ชอบอยู่นิ่ง ขี้เบื่อ วอกแวก และสนใจกับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น  การที่จะเริ่มปูพ้ืนฐานด้านสมาธิ 
จะช่วยส่งเสริมให้เด็กก่อนปฐมวัยมีจิตใจจดจ่อ กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆ เพ่ือให้เรียนรู้อย่างเต็มที่ เพ่ือพัฒนาสู่ทักษะ
ด้านอ่ืนๆ ต่อไป ผลพลอยได้จะท าให้เด็กก่อนปฐมวัยเป็นเด็กที่มีวินัย มุ่งมั่นท าอะไรให้เสร็จเป็นอย่างๆ ไม่ท าอะไร
ซ้ าซ้อนจนไม่ส าเร็จสักอย่างการพัฒนาคุณธรรมให้กับเด็กก่อนปฐมวัย นั้น ควรเริ่มตั้งแต่ท าการความเข้าใจถึง
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ความหมายของคุณธรรมแต่ละด้านว่าหมายความว่าอย่างไร มีขอบเขตเพียงใดในเด็กก่อนปฐมวัยและพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความมีคุณธรรมนั้นๆมีลักษณะเช่นใดในที่นี้จะขอเสนอความหมายของคุณธรรมและขอบเขตที่
พอเหมาะกับเด็กก่อนปฐมวัยและพฤติกรรมที่แสดงถึงคุณธรรมนั้นๆ ดังนี้  
          1.คุณธรรมพ้ืนฐานส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย ๘ ประการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ควรเริ่มต้นตั้งแต่วัย
เด็กเพราะเด็กเป็นวัยที่รับการฝึกและการเรียนรู้ได้ง่าย หากมีการเสริมสร้างที่สอดคล้องกับวัย เด็กก็จะซึมซับและ
พัฒนาได้เต็มที่ สภาพปัญหาในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเด็กไทยเราค่อนข้างที่จะขาดคุณธรรมพ่อแม่บางคนมีภารกิจ
มากมายจนลืมที่จะสนใจลูก แก้ปัญหาของลูก สื่อสารมวลชนมองไม่เห็นความส าคัญของสังคมเห็นแต่ทุนนิยมเป็น
ใหญ่เทคโนโลยีก้าวไกลมากเกินไปจนท า ให้คนสนใจสิ่งส าคัญนอกกาย มากกว่าความสมบูรณ์ของจิตใจ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยก าหนดคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ที่ครู พ่อ
แม่ และผู้ปกครอง ควรจะเร่งปลูกฝังให้เกิดในเยาวชน เพ่ือพัฒนาไปสู่บุคคลที่มีคุณธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสงบมี
ความสุขในสังคมแห่งความพอเพียง ได้แก่ 
           ๑.1 ) ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ อดทน ความขยัน ต้อง
ปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จเด็กต้องขยันมาโรงเรียนไม่ขาดเรียนขยันท า 
การบ้านอ่านหนังสือ 
           ผลท่ีคาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ท่ีมีความขยัน คือ เป็นผู้ท่ีต้ังใจท าอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่อง
ท่ีถูกท่ีควรเป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีท า ต้ังใจท าหน้าท่ีอย่างจริงจัง 
           ๑.๒ ) ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิดประโยชน์  คุ้มค่า 
ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 
           ผลท่ีคาดว่าจะได้รับหาก ได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ท่ีมีความประหยัด คือ ผู้ท่ีด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ท่ีเรียบ
ง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักท าบัญชีรายรับ-
รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ 
            ๑.๓ ) ความซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึก   ล าเอียง
หรืออคต ิไม่ขโมยของผู้อื่น และ เก็บของได้น าส่งเจ้าของ 
            ผลท่ีคาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ท่ีมีความประพฤติ ตรงท้ังต่อหน้าท่ี 
ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงท้ังทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติอย่างเต็มท่ีถูกต้อง 
            ๑.๔ ) มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีท้ังวินัยในตนเองและวินัยต่อ
สังคมแต่งกายถูกระเบียบและส่งการบ้านทันเวลา  
             ผลท่ีคาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ท่ีมีวินัย คือ ผู้ท่ีปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของ
สถานศึกษา สถาบัน / องค์กร / สังคมและประเทศ โดยท่ีตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ 
             ๑.๕ ) สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ เด็ก ๆ ต้องมีกิริยา
สุภาพอ่อนโยน เช่น เดินผ่านผู้ใหญ่ต้องกมตัว พูดจาไพเราะ  
              ผลท่ีคาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ท่ีมีความสุภาพ คือ ผู้ท่ีอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ
และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอ านาจข่มผู้อื่นท้ัง โดยวาจาและท่าทางแต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจใน
ตนเอง เป็นผู้ท่ีมีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 
              ๑.๖ )  สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นท่ีเจริญตา 
ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็นเด็ก ๆ ต้องแต่งกายสะอาด เสื้อผ้าสะอาดเล็บมือ และเล็บเท้าสะอาด  
              ผลท่ีคาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ท่ีมีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ท่ีอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อม
ถูกต้องตาม สุขลักษณะฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัวจึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ 
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              ๑.๗ ) สามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้
บรรลุ ผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท  ไม่เอารัดเอาเปรียบกันเป็น การ
ยอมรับ ความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลม
เกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ การมอบหมายให้เด็ก     มีความรับผิดชอบต่อการ
ท างานในกลุ่มจนส าเร็จ  
              ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือให้การ
งานส าเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
             ๑.๘) มีน้ าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่า 
ในเพ่ือน มนุษย์ มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และ
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 
             ผลที่คาดว่าจะได้รับหากได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีน้ าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จัก
แบ่งปนั เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืนเข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม
ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 
         ๒. มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับ 
วัยความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเมื่อเด็กจบ
การศึกษาระดับปฐมวัยเด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ในจุดหมาย 12 มาตรฐาน 
ได้แก่ 
                                ๒.๑) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
                 ๒.2) กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
                 ๒.3) มีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุข 

                 ๒.4) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
                                ๒.5) ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกก าลังกาย 
                 ๒.6) ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
                 ๒.7) รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
                 ๒.8) อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ  
                        ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข 
                 ๒.9) ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
                 ๒.10) มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
                 ๒.11) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
                               ๒.12) มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
               ดังนั้นส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน จึงเห็นความส าคัญใน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กก่อนปฐมวัยและผู้ปกครอง จึงเห็นควรจัดท า
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ประจ าปี ๒๕
62 ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้เด็กก่อนปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีจิตใจที่ดีงามตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยมีครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเป็น
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ต้นแบบและท าหน้าที่ขัดเกลาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนด โดยมุ่งเน้นให้เด็กมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามพัฒนาการแห่งวัย และอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กก่อนปฐมวัย เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม 
๒.เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กก่อนปฐมวัย และเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีงาม

โดยน าหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
๓. เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนปฐมวัย ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมปัจจุบัน 
๔. เพ่ือให้เด็กก่อนปฐมวัย มีภูมิคุ้มกันต่อตนเอง สามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น ห่างไกลจากยาเสพติด และสิ่งมึนเมาต่างๆ  
 

เป้ำหมำย 
กลุ่มเด็กก่อนปฐมวัย เข้ารับการอบรม จ านวนประมาณ 30 คน  

วิธีด ำเนินกำร 
๑. จัดท ารายละเอียดโครงการ/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินโครงการฯ 
๓. ติดต่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  
๔. ก าหนดสถานที่/จัดท าหลักสูตรการอบรม 
๕. จัดท าหนังสือเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 
๖. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ในการด าเนินโครงการฯ 
๗. ด าเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการฯ  

หลักสูตรการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระดับเด็กก่อนปฐมวัย ระยะสั้น ๑ วัน  
(๑) การบรรยาย เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย 
(๒) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
(๓) สรุปกิจกรรม 

๘. ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ 2561 - ๒๕64 
สถำนที่ด ำเนินกำร 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 
งบประมำณ 

๓๐,๐๐๐.-บาท  
หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน (กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม) อ าเภอท่ายาง  
จังหวัดเพชรบุรี 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑.เด็กก่อนปฐมวัยได้รับความรู้เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม 
๒.เด็กก่อนปฐมวัย มีพฤติกรรมที่ดีงามโดยน าหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
๓. เด็กก่อนปฐมวัย มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
๔. เด็กก่อนปฐมวัย มีภูมิคุ้มกันต่อตนเองไม่เก่ียวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
1. กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารต่อสาธารณชน 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารต่อ 
สาธารณชน 

หลักกำรและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้น
ได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การ
ด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

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

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตาม
กรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่น   และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่า
คนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูง ที่คนท างานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่
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นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 
เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx– 25xx) 

งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจ านวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
1. มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

มาตรการการบริหารงานบุคคลกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง        
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

หลักกำรและเหตุผล 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน  เป็นบุคลากรที่
มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด และตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ก.ย.2555 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่ง มีความคิดริเริ่ม เข้ามาท างาน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
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พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 
วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ก.ย.2555 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564) 

งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1 ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 มาตรการ 
 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 2 ผลลัพธ์ 
 - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
 2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

1. แต่งตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 

ที่         /๒๕61 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

------------------------------ 
    เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การ
บริหารส่วนต าบลปึกเตียน จึงแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย  

๑.  นางสาวณาปรีญา  นกแก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน          ประธานคณะท างาน  

๒.  นายโกศล  ศรียืนยง         หัวหน้าส านักปลัด                             คณะท างาน 
 ๓.  นายสมปอง  บัวคลี่         นายช่างโยธาช านาญงาน รก. ผู้อ านวยการกองช่าง          คณะท างาน 

๔.  นางอุไร  รักษาชล         นักพัฒนาชุมชนช านาญการ รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ คณะท างาน 
5.  นายพลาพงษ์  ฉิมพาลี        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ                  คณะท างาน/และเลขานุการ                                                                          

ให้คณะท ำงำนมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
๑.  ส ารวจงานบริหารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
๒.  ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๓.  พิจารณาภารกิจของหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานว่า เรื่องใดผู้บังคับบัญชาสมควรมอบอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  

การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชาการหรือการด าเนินการใด ๆ ไปสู่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

๔.  ให้รายงานผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรคให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียนทราบ ภายใน ๓๐ วัน 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
             สั่ง  ณ  วันที่        เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒561 

   (นางธิดารัตน์  บุญเปี่ยม) 
                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 
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ขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปึกเตียน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  (ที่ปรับปรุงใหม่) 

................................................................ 
ล ำดับที ่ กระบวนงำนบริกำรประชำชน ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำให้บรกิำร ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่ - ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5. ของปีท่ีผ่านมา 
- ช าระภาษี 

- ภ.บ.ท.5 ของปีท่ีผ่านมา 
- ภ.บ.ท.11ของปีท่ีผ่านมา 

5 นาที / ราย กองคลัง 

2 จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ยื่ นแบบแจ้ ง  (ภ .ร .ด .2 ) เพื่ อ เสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 
- ประเมินภาษี 
- แจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
- ช าระภาษี 

- ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของโรงเรือน 
- ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของเจ้าของ
โรงเรือน 
-  เอกสารสิทธิเจ้าของที่ดิน 

5 นาที / ราย กองคลัง 

3 จัดเก็บภาษีป้าย - ยื่นแบบแสดงภาษีรายได้ (ภป 1.) 
- ประเมินภาษี 
- แจ้งการประเมินภาษี 
- รับช าระภาษี 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
ส าเนารับรองนิติบุคคลเจ้าของป้าน 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน 

5 นาที / ราย กองคลัง 

4 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต - ช าระค่าธรรมเนียนโดยตรงจากส่วนการ
คลัง 
- ออกใบอนุญาต 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
ช าระค่าธรรมเนียม 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ช าระ
ค่าธรรมเนียม 

5 นาที / ราย กองคลัง 

5 งานจดทะเบียนพาณิชย์ - ยื่นแบบค าร้องร้องทั่วไป 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- เสนอต่อนายทะเบียนจดทะเบียนพานิช 
- ด าเนินการ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

15 นาที / ราย ส านักปลดั 

6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารกรณีทั่วไป - ตรวจเอกสาร 
- ตรวจสถานท่ีก่อสร้าง (แนวเขตที่ดิน) 
- ตรวจรูปแบบแปลนตามกฏหมายควบคุม
อาคาร 
- ออกใบอนุญาต 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 
- แบบก่อสร้าง 

     10 วัน / ราย กองช่าง 

7 การสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค - ยื่นค าร้องแบบค าร้องทั่วไป 
- เสนอผู้บริหาร/ผู้รับมอบอ านาจ 
- ด าเนินการ 

-ไม่ม-ี 3 ช่ัวโมง / ราย ส านักปลดั 
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ล ำดับที ่ กระบวนงำนบริกำรประชำชน ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำให้บรกิำร ผู้รับผิดชอบ 
8 ช่วยเหลือสาธารณภัย - ยื่นแบบค าแบบค าร้องทั่วไป 

- เสนอผู้บริหาร/ผู้รับมอบอ านาจ 
- ด าเนินการ 

-ไม่ม-ี ในทันที ส านักปลดั 

9 รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ยื่นแบบค าแบบค าร้องทั่วไป 
- เสนอผู้บริหาร/ผู้รับมอบอ านาจ 
- ด าเนินการ 

-ไม่ม-ี 5  วัน ส านักปลดั 

10 การให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล - ยื่นแบบค าแบบค าร้องทั่วไป 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร/ค าร้องทั่วไป 
- เสนอผู้บริหาร 
- ด าเนินการ 

-ไมม่-ี 3 วัน ส านักปลดั 

11 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร - ยื่นแบบค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร/ค าร้องทั่วไป 
- เสนอผู้บริหาร 
- ด าเนินการ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ทันท ี ส านักปลดั 

12 การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ - ยื่นแบบค าร้องขอ  
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร/ค าร้องทั่วไป 
- เสนอผู้บริหาร 
- ด าเนินการ 

-ไม่ม-ี 5 วัน / ราย ส านักปลดั 

13 การให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ป่วยเอดส์/เด็กด้อยโอกาส 
 

- ตรวจสอบคุณสมบัติ 
- รับเอกสารและตรวจสอบเอกสาร 
- รวบรวมรายชื่อและเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
- แจ้งด าเนินการเปิดบัญชี 
- รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย 
- โอนเงินเข้าบัญช ี

ผู้สูงอาย ุ
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ผู้พิการ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาสูติบัตร(กรณีที่เป็นเด็ก) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ผู้ป่วยเอดส์ 
- ใบรับรองแพทย์  
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

2 วัน/ราย ส านักปลดั 
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ล ำดับที ่ กระบวนงำนบริกำรประชำชน ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำให้บรกิำร ผู้รับผิดชอบ 
14 การขออนุญาตขุดดินและถมดิน - ยื่นแบบค าร้องขอ  

- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร/ค าร้องทั่วไป 
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
- ด าเนินการ 

-ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ และหนังสือมอบ
อ านาจติดอากรตามกฏหมายก าหนด 
-ส าเนาหนังสือส าคัญการจดทะเบียน
นิติบุคคลพร้อมหนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีติติบุคคล) 
-ส าเนาเอกสารสิทธิ์ ในที่ดิน (ถ่าย
เอกสารเท่าฉบับจริง)ของที่ดินที่จะ
ด า เ นิ น ก า ร  พ ร้ อ ม ส า เ น า บั ต ร
ประจ าตั วประชาชนและส า เนา
ทะเบียนบ้าน 
-รายการค านวณ พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวของผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 
- แผนผังบริเวณที่จะขุดดิน 

 

10วัน / ราย กองช่าง 

15 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 
 

- ยื่นค าร้อง 
- ตรวจเอกสาร 
- ตรวจสถานท่ีก่อสร้าง (แนวเขตที่ดิน) 
- ตรวจรูปแบบแปลนตามกฏหมายควบคุม
อาคาร 
- ออกใบอนุญาต 

-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
- ส าเนาเอกสารสิทธิ์ ในที่ดิน (ถ่าย
เอกสารเท่าฉบับจริง) 
-หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน 
(กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่เจ้าของอาคาร) 
-หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม 

 

10 วัน/ราย กองช่าง 
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ล ำดับที ่ กระบวนงำนบริกำรประชำชน ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำให้บรกิำร ผู้รับผิดชอบ 

16 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย - ยื่นแบบค าร้องขอทั่วไป 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
-ส าเนาทะเบียนบ้าน 

5 นาท ี/ ราย กองคลัง 

17 การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน 
 

- ยื่นค าร้องทั่วไป 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสาร 
- ตรวจสถานท่ีมีสิ่งก่อสร้าง  
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส าเนา
ทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท่ีมี 
สิ่งปลูกสร้าง 

10 วัน/ราย กองช่าง 

18 การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที ่๓ (พลังงานเชื้อเพลิง) 

-  ผู้ขอยื่นคาขอพร้อมเอกสารประกอบ 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบ
สถานท่ี 
-  เจ้าหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบเรื่อง 
และแจ้งผลการพิจารณา 
-  เจ้าหน้าที่แจ้งขอทดสอบและด าเนินการ
ทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 
- เจ้าหน้าท่ีออกใบอนุญาต 

- ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสา
เนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)  
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่ออกให้ไม่เกิน๖เดือน (กรณีที่เป็น
นิติบุคคล)  
-  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของ ผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
- เอกสารแสดงสิทธิในการใช้ที่ดิน 
- สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต
มีสิทธิใช้ที่ดินหรือใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน
หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือ
หนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบท่ีดินดังกล่าว 

 

45  วัน / ราย กองช่าง 
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ล ำดับที ่ กระบวนงำนบริกำรประชำชน ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำให้บรกิำร ผู้รับผิดชอบ 
   -  หนั งสือแจ้ งการตรวจสอบการใ ช้

ประโยชน์ที่ ดิ น เพื่ อประกอบกิจการ
ควบคุมน้ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
หรือจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
แล้วแต่กรณี (กรณีอยู่ในพื้นที่บังคับตาม
กฎหมายดังกล่าว)  

- ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วย
ส าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตท าทาง
เช่ือมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง
หรือถนนส่วนบุคคลหรือสาเนาหนังสอื
อนุญาตพร้อมด้ วยสาเนาแผนผั ง
บริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ท าสิ่งล่วงล้ า
ล าน้า (ให้นามายื่นก่อนพิจารณาออก
ใบอนุญาต) 

-  แผนที่สังเขปแผนผังบริเวณและแบบ
ก่อสร้ างระบบความปลอดภัยระบบ
ควบคุมมลพิษระบบท่อน้ ามันเช้ือเพลิง
ระบบบ าบัดหรือแยกน้ าปนเปื้อนน้ ามัน
เช้ือเพลิงระบบอุปกรณ์นิรภัยระบบไฟฟ้า
และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆจานวน๓ชุดแล้วแต่
กรณี 
- รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงจาน
๑ชุด 
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ล ำดับที ่ กระบวนงำนบริกำรประชำชน ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำให้บรกิำร ผู้รับผิดชอบ 
   - หนังสือรับรองของวิศวกรพร้อมภาพถ่าย

ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือส าเนาหนังสือรับรองของ
บริษัทที่ปรึกษาในการออกแบบสิ่งปลูก
สร้างดังกล่าวจากกรมธุรกิจพลังงานจาน
วน๑ฉบับ 
 

  

19 การยื่นแบบค าขอท าบัตรประจ าตัวคน
พิการ 
 

- ยื่นแบบค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสาร 
- ส่งเอกสารให้พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด 

-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
ส าเนาสูติบัตร และส าเนาทะเบยีนบ้าน 
- รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 
รูป 
-  หนังสือรับรองสภาพความพิการโดยผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
- กรณีสภาพความพิการเห็นได้โดย
ประจักษ์ให้เจ้าหน้าท่ีถ่ายภาพไว้เป็น
หลักฐานโดยไม่ต้องมีเอกสารรับรอง 
 
 

30  นาที/ราย ส ำนักปลัด 
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กระบวนงำนที่เพิ่มใหม่ กำรปรับปรุง ขั้นตอนและระยะเวลำฯ 
ล ำดับที ่ กระบวนงำนบริกำรประชำชน ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำให้บรกิำร ผู้รับผิดชอบ 

๒๐ การขึ้นทะเบียนเพื่อการเลี้ยงดู   
 เด็กแรกเกิด 

- ยื่นแบบค าร้อง 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารและ  
   คุณสมบัติ 
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
- ปิดประกาศรายช่ือผู้ขอรับเงิน  ณ อบต.  
และที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 15 วัน 
- ส่งเอกสารให้ส านักงานพัฒนาสังคมฯ 

-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
-ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาสมุดฝากครรภ์ หรือส าเนา 
สูติบัตร- 
-ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร 
 

30 นาที / ราย ส านักปลดั 

21 การขอใช้สถานที่ ในการจัดกิจกรรม/
โครงการ หรือการจัดงาน 

- ยื่นค าร้องทั่วไป 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสาร 
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
- แจ้งผลการขออนุญาต (โทรศัพท์) 
- ช าระค่าเช่าสถานท่ี (ถ้ามี) 

-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 

3 วัน/ราย ส านักปลดั 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
 2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำรกำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
1. กิจกรรมพ่อดีเด่น - แม่ดีเด่น 
ชื่อโครงกำร: โครงกำรพ่อ – แม่ดีเด่น 

หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น
วันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน ได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัด
งานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรง
เป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการ
เผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก         
สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อ
และแม่ดีเด่นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้
ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

เป้ำหมำย 
 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จ านวน 2 ครั้ง/ปี  

พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 

วิธีด ำเนินกำร 
 1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
 2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน จ านวน 
4 หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านด าเนินการคัดเลือก   
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 3 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ จ านวน 2 ครั้ง/ปี  

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบโครงกำร 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1 ผลผลิต 
 - มีพ่อแมด่ีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติ 
 2 ผลลัพธ์  
 - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
 - มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

1.มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 
ชื่อโครงกำร: มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
หลักกำรและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
เป้ำหมำย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 

          องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 

วิธีด ำเนินกำร 
 1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
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งบประมำณด ำเนินกำร  

           ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

            ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

             มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
1. โครงกำรจัดท ำวำรสำร อบต. 

ส ำนักปลัดมีควำมประสงค์ขอด ำเนินกำรจัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปึกเตียน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการตามอ านาจหน้าที่ โครงการบุคลากรด้านต่างๆ  ผลการด าเนินงาน 
และอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

- วำรสำรประชำสัมพันธ์ฯ จ านวน 1,000 ฉบับ (ไม่ใช้งบประมาณ) ด ำเนินกำรจัดท ำเอง 
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2. มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น” 
ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 

หลักกำรและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียนให้บริการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียนโดยมีผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้ าที่ของตน
อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปึกเตียน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน จ านวน 1 แห่ง 
 
พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 

วิธีด ำเนินกำร 
 1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิ บัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 



44 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
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1. โครงกำร อบต. ปึกเตียนเคลื่อนที่ 

ชื่อโครงกำร  โครงการ อบต.ปึกเตียน เคลื่อนที่ 
หลักกำรและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล   
ปึกเตียน จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะขั้น
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย  และในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนด้วยฉะนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ
องค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์  รวมทั้งได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในต าบลได้อย่าง
ครอบคลุม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รวมทั้งเป็นการให้บริการประชาชนแบบเข้าถึงตัวท าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีขึ้นระหว่างข้าราชการกับ
ประชาชน  อาศัยอ านาจตามมาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ. 2537   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 

วัตถุประสงค์ 

 1  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน 
 2  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 3  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 
 4  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

เป้ำหมำย จัดการบริการขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน ทั้ง  4  หมู่บ้าน  

วิธีด ำเนินกำร 

               1.  เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.  ก าหนดวัน  เวลา และสถานที่เพ่ือปฏิบัติการตามโครงการฯ 
 3.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ 
 4.  จัดหน่วยให้บริการประชาชน  (ส านักปลัด , กองคลัง , กองช่าง)  ด้วยวิธีการ  ดังนี้ 
 
 
 

(ส ำนักปลัด) 
 1. การแจกจ่ายทรายอะเบทก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
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 2. การรับเรื่องร้องเรียนหรือรับฟังปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชน 

(กองคลัง) 
 1.  การให้บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย 
 2.  การให้บริการแนะน าความรู้ด้านการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 

(กองช่ำง) 
 1.  การให้บริการออกใบอนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย 
 2.  การให้ค าแนะน าความรู้ด้านงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ 2561 – 2564    

6.  สถำนที่ด ำเนินกำร 

 หมู่ที่  1 – 4  ต าบลปึกเตียน  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี    

7.  หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 

8.  งบประมำณ 

 20,000.-บาท หรือ (ไม่ใช้งบประมาณ) 

9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 9.1  เกิดความรักความสามัคคีระหว่างข้าราชการและประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
 9.2  ปัญหาและความต้องการของประชาชนเกิดการแก้ไขได้ถูกช่องทางและทั่วถึงเพ่ิมมากข้ึน 
 9.3  ได้รับข้อมูลที่มีมาตรฐานและสามารถด าเนินงานแก้ไขได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
 9.4  ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐได้ทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 

ที ่189/๒๕๕7 
เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 

………………………………………………. 

 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีนโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด
และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ 
รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ โดยมีขั้นตอนในการขยายผล คือ         
ให้จังหวัดพิจารณาขยายการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม โดยอ าเภอท่ายางแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 
         เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ความเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน จึงจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมและแต่งตั้งคณะท างานประจ าศูนย์ด ารงธรรม
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปึกเตียน ดังนี้ 

คณะท ำงำนประจ ำศูนย์ด ำรงธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปึกเตียน 
              ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน ประธาน 

2.  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 2 คน รองประธาน 
3.  หัวหน้าส านักปลัด                                                       คณะท างาน 

              4.  หัวหน้าสว่นการคลัง                                                                 คณะท างาน 
              5.  หัวหน้าสว่นการศึกษาฯ           คณะท างาน 
              6.  นักพัฒนาชุมชน                                                                      คณะท างาน 
              7.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                               คณะท างาน 
              8.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน          คณะท างานและเลขานุการ 
              9.  นิติกร       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะท ำงำน มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้     
๑. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
๒. ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
๓. ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการที่ถูกต้อง รวดเร็วแก่ประชาชน 
4. ให้บริการรับเรื่องจากประชาชน เพ่ือส่งต่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน หรือกระทรวงมหาดไทย 

มอบหมาย 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่        เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
              (นางธิดารัตน์  บุญเปี่ยม) 
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                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรของ อปท. 

1. โครงกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำสี่ปี 
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ชื่อโครงกำร ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 

หลักกำรและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล    
ปึกเตียน จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ      
ขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย  และในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนด้วย ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และสนับสนุน
วิสัยทัศน์ขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในต าบลได้
อย่างครอบคลุม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้ง
เป็นการให้บริการประชาชนแบบเข้าถึงตัวท าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีขึ้นระหว่างข้าราชการ  กับ
ประชาชน อาศัยอ านาจตามมาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน จึงได้จัดท า 
“โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ 2560” ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

 1  เพื่อให้ความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน 
 3  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 4  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 
 5  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
เป้ำหมำย 

 จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และให้บริการขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน ทั้ง  4  หมู่บ้าน  

วิธีด ำเนินกำร 

 1.  เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.  ก าหนดวัน  เวลา และสถานที่ เพ่ือปฏิบัติการตามโครงการฯ 
 3.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจ่ายข่าว รถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ เว็บไซต์ www.puktien.go.th 
 4. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2561 - 2564 
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สถำนที่ด ำเนินกำร 
 หมู่ที่  1 – 4  ต าบลปึกเตียน อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี    

หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน  (ส านักปลัด) 

งบประมำณ 
 20,000.-บาท  

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2  เกิดความรักความสามัคคีระหว่างข้าราชการและประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
 3  ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขได้ถูกช่องทางและทั่วถึงเพ่ิมมากข้ึน 
 4  ได้รับข้อมูลที่มีมาตรฐานและสามารถด าเนินงานแก้ไขได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 5  ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 

1. มำตรกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 
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ชื่อโครงกำร: มำตรกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 

หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน        
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

เป้ำหมำย/ผลผลิต 

           ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 

พื้นที่ด ำเนินกำร 

           ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 

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

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

งบประมำณด ำเนินกำร  

             ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

         ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม

ช่องทำงที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
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1. กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ 
ชื่อโครงกำร: กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบี ยบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง              
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
เป้ำหมำย/ผลผลิต  
           ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 

พื้นที่ด ำเนินกำร  

            องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 

วิธีด ำเนินกำร 
    จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน ภายในเก้าสิบวัน     
นับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก า หนด       
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  

              ตลอดปีงบประมาณ 2561 - 2564 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

งบประมำณด ำเนินกำร  

              ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

          กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน อบต.ปึกเตียน 
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ชื่อโครงกำร  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.ปึกเตียน 

หลักกำรและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรส าคัญและใกล้ชิดประชาชน ในการให้บริการสาธารณะ

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ ได้แก่ 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ ที่ 
6 พ.ศ. 2552)  

มาตรา 67 (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ าทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

มาตรา 67 (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มาตรา 67 (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มาตรา 67 (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี       

ของท้องถิ่น 
มาตรา 68 (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
มาตรา 68 (๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
มาตรา 68 (๗)  (๑๒) การท่องเที่ยว 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   
มาตรา ๑๖ (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
มาตรา ๑๖ (6) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ 
มาตรา ๑๖ (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
มาตรา ๑๖ (9) การจัดการศึกษา 
มาตรา ๑๖ (16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
มาตรา ๑๖ (๑8) การก าจัดขยะ มูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  
มาตรา๑๖(24)  ด้ านการจั ดการ  การบ า รุ งรั กษา  และการ ใช้ประโยชน์ จากป่ า ไม้ 

ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

ตามภารกิจข้างต้นสิ่งจ าเป็น  คือ การเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม ความเข้าใจ  สร้าง
วิสัยทัศน์  ความรู้ความเข้าใจ การบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาดังกล่าวต้องยึดตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 

https://news.kapook.com/topics/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  จึงจัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.   
ปึกเตียน 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทอ านาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
2. เพ่ือให้เกิดการประสานงาน  และการมีส่วนร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ในเชิง

สร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพและทักษะการท างานให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ความสามัคคีระหว่างข้าราชการประจ ากับข้าราชการ

ฝ่ายการเมืองและผู้น าชุมชน 
4. เพ่ือส่งเสริมความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 

5. เพื่อน าผลการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ด าเนินการขยายผลในทาง
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

กลุ่มเป้ำหมำย 

คณะผู้บริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ,รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ,และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล)/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง/ข้าราชการในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล/ผู้น าชุมชน/ก านัน,สารวัตรก านัน
, ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน / เจ้าหน้าที่ อสม. ตลอดจนผู้ติดตามผู้สังเกตการณ์จ านวน 44 คน 

วิธีกำรด ำเนินกำร 

1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดท าโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
๒. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
๓. ติดต่อ ประสาน งาน สถานที่ศึกษาดูงาน ที่พัก 
๔. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

 ๔.๑ จัดกิจกรรมฝึกอบรมบรรยาย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน จ านวน ๑ วัน 

๔.๒ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ านวน 4 วัน ณ เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยวหลาน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี บริหารจัดการที่ดีและด้านการศึกษา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง ด้านการบริหารจัดการที่ดี และศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

๕. ประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ  2561 - 2564 

สถำนที่ด ำเนินงำน 

1. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

https://news.kapook.com/topics/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://news.kapook.com/topics/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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2. เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยวหลาน อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
5. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 

งบประมำณ 

300,000  บาท 

กำรประเมินผล 

1. การสังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้อบรม 
2. การตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
3. การรายงานผลการฝึกการอบรม/ศึกษาดูงาน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทัศนคติ วิสัยทัศน์และพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลปึกเตียนเพ่ิมมากข้ึน 
3. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้าง เกิดความสามัคคีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 
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