


 
 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

---------------------------------------- 

  ดวยคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และสํานักงาน ป.ป.ช.      
มีมติใหองคกรปกครองสวยทองถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อให
สอดคลองกับยุทธสาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 2560 - ๒๕๖๔)  

   อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  
และเพื่อดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และยุทธศาสตร วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต                
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงประกาศใชแผนปองกันการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. 2561 –              
2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

   จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖0 

 
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกลูกจิ) 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
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คํานํา 

 

   ปญหาการทุจริต เปนปญหาที่อยูคูกับสังคมมนุษยมาเปนเวลานาน ไมเวนแมแตประเทศที่

พัฒนาแลวหรือประเทศที่กําลังพัฒนา จะมีความแตกตางกันที่ความรุนแรงของปญหาวามีมากนอยเพียงใด 

ปญหาการทุจริตสงผลใหสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ําในสังคม บ่ันทอนความมั่นคง  ความสงบสุข  และมี

ผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  ซ่ึงจากการจัดอันดับดัชนี  ภาพลักษณคอรรัปชั่นของ

องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) พบวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหา

เรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น เปนอันดับที่ ๖๑ ของโลก และมีแนวโนมจะมีความรุนแรงโดยมีจํานวนเม็ดเงินที่

เกี่ยวของเพิ่มมากข้ึนและมีลักษณะการกระทําเปนกระบวนการที่ซับซอนและยากแกการติดตามตรวจสอบ หาก

ไมมีการแกไขปญหาดังกลาวอยางจริงจังแลว การทุจริตคอรรัปชันจะกัดกรอนเศรษฐกิจ และสังคมไทยจนยากแก

การแกไขไดในระยะยาว ซ่ึงการแกไขปญหาการทุจริตจะตองประสานความรวมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและปลูกฝงจิตสํานึกความซ่ือสัตยสุจริต ความมีวินัย และความรับผิดชอบตอ

สังคม 

   ดังน้ัน  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ

องคการบริหารสวนจังหวัดตากข้ึน  เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานการปองกันการ

ทุจริตใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุกผลสัมฤทธิ์ของการจัดทําแผน 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     



 

 

สวนท่ี 1 

บทนํา 

 

 

 
 



สวนท่ี 1   
บทนํา 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อ  
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการ ปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแกการ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี วัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มี ประสิทธิภาพมาก
ข้ึนแตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังน้ี  
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ 

เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด  

คุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน 

การตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังน้ี 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหน่ึงที่ทําใหเกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม  
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความรารวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน   
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลาน้ี 

 
/4) การผูกขาด... 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของ 
การผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาดไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน 
ปจจัยหน่ึงที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึนทําให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ 
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซ่ือสัตย 
สุจริต  ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุน้ี ผูที่มีคานิยม
ที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะ
ทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง 
 

หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนด
มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ 
โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ 
เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่อยูคูกับสังคมมนุษยมาเปนเวลานาน ไมเวนแมแตประเทศที่
พัฒนาแลวหรือประเทศที่กําลังพัฒนา จะมีความแตกตางกันที่ความรุนแรงของปญหาวามีมากนอยเพียงใด การ
ทุจริต  คอรรัปชันไดสงผลใหสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ําในสังคม  บ่ันทอนความมั่นคง ความสงบสุข และมี
ผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  ซ่ึงจากการจัดอันดับดัชนี  ภาพลักษณคอรรัปชันของ
องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) พบวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหา
เรื่องการทุจริต     คอรรัปชัน เปนลําดับที่ 61 ของโลก  และมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงโดยมีจํานวนเม็ดเงิน
ที่เกี่ยวของเพิ่มมากข้ึนและมีลักษณะการกระทําเปนกระบวนการที่ซับซอนและยากแกการติดตามตรวจสอบ 
หากไมมีการแกไขปญหาดังกลาวอยางจริงจังแลว การทุจริตคอรรัปชันจะกัดกรอนเศรษฐกิจ และสังคมไทยจนยาก
แกการแกไขไดในระยะยาว  โดยสภาพหรือลักษณะปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถแบงได 
ดังน้ี  

/1.สภาพหรือ 
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1. สภาพหรือลักษณะปญหาการทุจริตท่ีเกิดจากการทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การ
จัดซื้อจัดจางและการเงินการคลัง  

กระบวนการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเกี่ยวกับดานงบประมาณ  การทําบัญชี    
การจัดซ้ือ จัดจางและการเงินการคลัง มีสาเหตุมาจากการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินละเลยไมปฏิบัติหรือไม
ทําตามระเบียบฯ และอางวาไมทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการใหจัดทําและไมจัดทํา ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากการ
วิเคราะหขอมูลในสวนเรื่องที่กลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมจัดทํา อันเปนผลกอใหเกิดการทุจริตในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

2. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากตัวบุคคล  
การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะ ผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ินบางสวน  

ปรากฏวามีญาติหรือพวกพองมาเปนผูรับเหมาการจัดซ้ือจัดจางที่มีการเอื้อประโยชนใหพวกพองหรือกลุมญาติ
ของตัวเองบุคคลที่เปนพนักงานทองถ่ินกับผูบริหารทองถ่ินซ่ึงบางสวนใชตําแหนงของตนแสวงหาผลประโยชน  
บุคลากรและผูบริหารทองถ่ินบางสวนมีการจายเงินของการคลังโดยไมมีหลักฐาน เชน การเขียนเติมจํานวนเงิน 
หรือการรับเงินเก็บภาษี รับเงินเก็บคาขยะ เก็บเงินมาแลวก็ไมนําสงใหคลัง ซ่ึงเมื่อมีการกระทําอยางเปนประจํา 
หรือบางทีพอเก็บเงินไดมาก ๆ ก็ไมนําสงหรือมีการหนีไป หรือสวนหน่ึงเจาหนาที่คลังมีการปลอมเช็คตลอดจน
การนําของหลวงหรือของทางราชการไปใชเปนการสวนตัว ตลอดจนการปดบังขอมูลขาวสารแกประชาชน  

3. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากชองวางของระเบียบและกฎหมาย  
ในสวนชองวางของกฎหมายและระเบียบตางๆ มุงวิเคราะหระบบตรวจสอบและระบบ 

โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง กฎหมายเปดชองวางใหมีการทุจริตได   โดยมีการใหสังเกต
โครงสราง องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญ ป 2540 และในกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหผูบริหารทองถ่ินมีความเขมแข็งเพื่อใหอยูในตําแหนงตลอด 4 ป   ซ่ึงในกรณีที่สมาชิกสภาทองถ่ินเปนทีม
เดียวกับผูบริหาร องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหมดก็จะเปนชองทางใหทุจริตได เพราะระบบถวงดุลขาดความ
เขมแข็ง 

4. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหง  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีขนาดเล็ก          
ไมมีความรูเฉพาะดานดีพอ เชน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดราคากลาง หรือ การจัดซ้ือจัดจางตาม
ระเบียบ เชน หัวหนาสวนการคลังไมไดมีความรูทางดานการพัสดุในทางปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติไปก็หมิ่นเหมในการ
ถูกตรวจสอบและผิดวินัย หรือ ผูบริหารทองถ่ินและพนักงานทองถ่ินมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชนโดยอาศัย
ชองโหวของกฎหมายแสดงใหเห็นถึงการไมมีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผูบริหารทองถ่ินและเจาหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ขาดความรูความเขาใจในหลักการบริหารทองถ่ิน ขอกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่งตาง ๆ จําเปนตองมีการเพิ่มพูนความรูและควรรู เพราะถาบางสวนไมมีความรูความเขาใจเปน
ผลทําใหปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได 

5. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากขาดการประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบ  
มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนหน่ึงไมชี้แจงประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ ใหประชาชนทราบ ไมแจงงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
ประชาชนและ ไมสงขาวสารทางราชการใหประชาชน ไมมีการประกาศในชองทางการสื่อสารใหประชาชน 

/ทราบในการ... 
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ทราบในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ไมมีการประกาศการดําเนินกิจกรรมและงบประมาณให
ชาวบานทราบเชนกัน บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมทราบวา ปจจุบันมีเงินงบประมาณหรือเงินใน
บัญชีมีจํานวนเทาไร  
 6. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ 
  ผูตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพียงหนวยงานเดียว
มีกําลังคนไมเพียงพอ และสํานักงานตรวจเงินแผนดินสวนกลางมีกําลังคน เพียงแตไมสามารถลงไปตรวจไดทุก
พื้นที่ ที่กระทําไดก็เปนเพียงเปนการสุมตัวอยางเทาน้ัน ในสวนของสํานักงาน ป.ป.ช. ก็เชนเดียวกัน ถาหาก
สํานักงานป.ป.ช. และสํานักงานตรวจเงินแผนดินมีอนุกรรมการ ป.ป.ช. จังหวัด และใหจัดตั้ง อาสาสมัคร 
ป.ป.ช. ภาคประชาชน สวนระบบการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมักพบวาผูบริหาร
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ อยางเครงครัด และฝายสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตองทําหนาที่เปนฝายกํากับดูแล
และควบคุม คอยตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหถูกตองเหมาะสม เพื่อ
ประโยชนของประชาชน แต 
กลับพบวาปจจุบันฝายสภาทองถ่ิน โดยสวนใหญกับกลายเปนกลุมเดียวกับผูบริหารทองถ่ินจึงทําใหสมาชิกสภา 
ทองถ่ินเขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบผูบริหารทองถ่ินไดนอย  

7. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารม ีอิทธิพล  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหง  ยังมีอิทธิพลหรืออํานาจที่สงผลใหเกิดการทุจริตได  

โดยเฉพาะอิทธิพลและอํานาจของฝายการเมืองที่สามารถใหคุณใหโทษตอเจาหนาที่หรือขาราชการทองถ่ิน 
ตลอดจนการใชอิทธิพลขมขูหรือกีดกันผูเสนอราคารายอื่น ๆ การบีบบังคับใหผูมีสวนเกี่ยวของตรวจรับงาน  
โครงการตาง ๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในทองถ่ินไมกลาที่จะใหการเปนพยานเพื่อเอาผิดกับผูทุจริต และ
สวนหน่ึงวัฒนธรรมที่ฝงรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เชน ความเกรงกลัวอิทธิพล การนับถือผูมีบารมี  
การสํานึกบุญคุณของผูมีพระคุณ สิ่งเหลาน้ีทําใหผูบริหารทองถ่ินใชอํานาจหนาที่การงานในการแสวงหา
ผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง  ดังน้ัน ปญหาที่มีในทองถ่ิน คือ ความสัมพันธที่แข็งแกรงระหวาง
นักการเมืองทั้งในระดับประเทศกับนักการเมืองระดับทองถ่ิน นักการเมืองระดับทองถ่ินกับนักธุรกิจ กลุม
ผลประโยชนและนักการเมืองระดับทองถ่ินกับขาราชการ บุคคลกลุมน้ียังมีความเขมแข็งมากกวาพลังในการ
ตรวจสอบของภาคประชาชน และภาคประชาสังคมและสิ่งที่ตองสงเสริมก็คือ ทําอยางไรใหภาคประชาชนมี
ความเขมแข็งเพื่อคานอํานาจอิทธิพลได 

องคการบริหารสวนจงัหวัดตาก  ไดเห็นความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเห็นวา
การสรางองคกรภาคราชการใหมีความโปรงใส  คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มตนดวยการปลูกฝงจิตสํานึก  คานิยม 12 ประการ คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล จิตสํานึกที่ดีในการใหบริการประชาชน  ปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  
เปนธรรม เสมอภาคทําใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใสตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวน
รวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทาํใหประชาชนเกิดความมั่นใจและไววางใจในการ
บริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก รวมทั้งคณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดพนักงานจาง และลูกจางประจํา ดังน้ัน เพื่อใหการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการ 

/ทุจริตเปนไป... 
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ทุจริตเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3(พ.ศ. 
2560 – 2564)  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
1. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันการทุจริต คอรรัปชั่นตามวัตถุประสงคหลักใน

ยุทธศาสตร 
ชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

2. เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
3. เพื่อเสริมสรางใหผูบริหาร สมาชิกสภา อบจ. ขาราชการ และเจาหนาที่ทุกระดับ ของอบจ.ตาก  

ประพฤติตนและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึก ความรับผิดชอบในผลประโยชน
สาธารณะ และการใหบริการตอหนวยงานและประชาชน 

4. เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการปฏิบัติงานขององคการ 
บริหารสวนจังหวัดตาก 

5. เพื่อใหภาครัฐและภาคประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังพฤติกรรมในการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบอยางจริงจัง 

เปาหมาย 
 1. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประชาชนในทองถ่ิน มีจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดประโยชนสูงสุด ปราศจากการหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
 2. มีมาตรการที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการสนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

4. องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 

ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1. ทําใหการดําเนินงานของทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ดานการปองกัน
การทจุริตเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 2. องคการบริหารสวนจังหวัดตาก สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3. องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 
 4. บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เกิดคานิยมที่ดี ประพฤติตนและปฏิบัติงานดวย
ความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในผลประโยชนสาธารณะและการใหบริการ 
 5. ทําใหเกิดแนวรวมและเครือขายในการปองกันการทุจริตไปยังภาคสวนตางๆ 
 
 
 



 

 

สวนท่ี 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 

 
 

 

 



สวนท่ี 2 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ช่ือหนวยงาน   องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
มิต ิ ภารกิจ 

ตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป2561 ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การสรางสังคมท่ีไม
ทนตอการทุจริต 
 

1.1 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกบุคลากรท้ัง
ขาราชการเมืองฝายสภาทองถิ่น
และฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

1. โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะ
ดานการปฏิบัติงานของบุคลากร องคการ
บริหารสวนจังหวดัตาก 
2. โครงการฝกอบรมดานคุณธรรม และ
จริยธรรมของบุคลากร องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก 
3. โครงการประชุมสัมมนาผูบริหาร 
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
4. โครงการอบรมพัฒนาความรูบุคลากร
สํานักการชาง 
5.โครงการฝกอบรมการบริหารและการ
ใหบริการสนามกีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก 

600,000 
 
 

150,000 
 
 

400,000 
 
 

646,000 
 

250,000 

600,000 
 
 

150,000 
 
 

400,000 
 
 

646,000 
 

250,000 

600,000 
 
 

150,000 
 
 

400,000 
 
 

646,000 
 

250,000 

600,000 
 
 

150,000 
 
 

400,000 
 
 

646,000 
 

250,000 

กองการเจาหนาท่ี 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
 
 

สํานักการชาง 
 

กองการศึกษา ฯ 

 1.2 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกประชาชนทุก
ภาคสวนในทองถิ่น 

1.โครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.โครงการฝกอบรมสงเสริมสุขภาพและ
พัฒนาการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมแก
อาสาสมัครสาธารณสุข 
3.โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1,800,000 
 

2,800,000 
 
 

200,000 
 

1,800,000 
 

2,800,000 
 
 

200,000 
 

1,800,000 
 

2,800,000 
 
 

200,000 
 

1,800,000 
 

2,800,000 
 
 

200,000 
 

กองแผนฯ 
 

กองกิจการสภาฯ 
 
 

กองแผนฯ 
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มิติ ภารกิจ 
ตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป2561 ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4.โครงการฝกอบรมใหความรูตามแนว
พระราชดําริ หลักเศรษฐกิจพอเพียงแก
สตรีและบุคคลในครอบครัว 
5.โครงการภูมิปญญาไทยทํานา 1 ไร ไดเงิน 
1 แสนบาท 
6.โครงการสงเสริมการผลิตปุยอินทรียเพื่อ
การเกษตรย่ังยืน 
7. โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนํ า
ทองท่ี/ทองถิ่น ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน
องคกรตาง  ๆและประชาชน  
8. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะผูบริหารและผูนําทองถิ่น
จังหวัดตาก  

200,000 
 
 

300,000 
 

150,000 
 

2,545,000 
 
 

600,000 
 
 

200,000 
 
 

300,000 
 

150,000 
 

2,545,000 
 
 

600,000 
 

200,000 
 
 

300,000 
 

150,000 
 

2,545,000 
 
 

600,000 
 

200,000 
 
 

300,000 
 

150,000 
 

2,545,000 
 
 

600,000 
 

กองกิจการสภาฯ 
 
 

กองแผนฯ 
 

กองแผนฯ 
 

สํานักปลัดฯ 
 
 

สํานักปลัดฯ 
 

 1.3 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

1. โครงการฝกอบรมเขาคายลูกเสือ – ยุว
กาชาด เนตรนารี เรียนรูสูประชาคม
อาเซียน 
2. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน 
3. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
สงเสริมจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมใหกับเด็กและเยาวชน 
4.โครงการฝกอบรมพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการ
พัฒนาทองถิ่นในจังหวัดตาก 

100,000 
 

400,000 
 

400,000 
 
 

500,000 
 

100,000 

100,000 
 

400,000 
 

400,000 
 
 

500,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

400,000 
 

400,000 
 
 

500,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

400,000 
 

400,000 
 
 

500,000 
 

100,000 

กองการศึกษาฯ 
 

กองกิจการสภาฯ 
 

กองกิจการสภาฯ 
 
 

กองการศึกษาฯ 
 

กองกิจการสภาฯ 

มิติที่ 1 รวม 18 โครงการ 12,141,000 12,141,000 12,141,000 12,141,000  
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
มิติ ภารกิจ 

ตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป2561 ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหารราชการ
เพื่อปองกันการทุจริต 
 

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริต 

1. กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 
2.กิจกรรมการประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปรงใส 
3. มาตรการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อช้ีแจง
การขอเท็จจริงการปฏิบัติงานของ องคการ
บริหารสวนจังหวัดตากตอประชาชน และ
ส่ือมวลชน 

- 
 
- 
 
- 
 

 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 

 

สํานักปลัด ฯ 
 

สํานักปลัด ฯ 
 

สํานักปลัด ฯ 
 

 

 2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 

1. โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก 
2.มาตรการการมอบอํานาจของนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด และหัวหนาสวน
ราชการ 
3.มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
4.มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานการเงิน การคลัง 
5.มาตรการสรางความโปรงใสดานการ
จัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม 
6.กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อจัดจางของ องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก 
 

100,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

100,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

100,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

100,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

สํานักปลัด ฯ 
 
 

กองการ
เจาหนาท่ี 

 
 

กองการ
เจาหนาท่ี 
กองคลัง 

 
กองคลัง 

 
กองคลัง 
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มิติ ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป2561 ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
7.กิจกรรมการบริหารจัดการสาธารณะ
สนามกีฬา 
8.กิจกรรมการจัดทําคูมือประชาชน ตาม 
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

กองการศึกษาฯ 
 

สํานักปลัด ฯ 
 

 2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจ
และใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมือง 
ท่ีดี 
 

1. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
รับชําระคาธรรมเนียมบํารุง อบจ. 
2. กิจกรรมการจัดทําขั้นตอนการจัดทํา
บัตรสมาชิกสระวายน้ํา/  ฟตเนส องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก 
3. กิจกรรมการจัดทําขั้นตอนการขอใช
อุปกรณกีฬา องคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก 
4. กิจกรรมการใหบริการสนามกีฬา/สระ
วายน้ํา/โรงพละ ของ องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก 
5. โครงการปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน  
หรือรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการหองประชุม 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 

กองคลัง 
 

กองการศึกษาฯ 
 
 

กองการศึกษาฯ 
 

กองการศึกษาฯ 
 
 

สํานักปลัด ฯ 
 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนนิ
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให
เปนท่ีประจักษ 

1.โครงการประกวดปาชุมชนดีเดนจังหวัด
ตาก 
2. โครงการประกวดแปลงนาสาธิตภูมิ
ปญญาไทย ทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสน
บาท 
 
 
 

300,000 
 
- 

 

300,000 
 

100,000 
 

300,000 
 

100,000 
 

300,000 
 

100,000 
 

กองแผน ฯ 
 

กองแผน ฯ 
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มิติ ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป2561 ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได

ทราบ หรือรับแจง หรือตรวจพบ
การทุจริต 

1. กิจกรรม “การจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ องคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก” 
2. กิจกรรมการแตงตั้งเจาหนาท่ีประจํา
ศูนยปรองดองสมานฉันทขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก 
3. กิจกรรมการแตงตั้งเจาท่ีศูนยดํารง
ธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

สํานักปลัด ฯ 
 

สํานักปลัด ฯ 
 
 

สํานักปลัด ฯ 
 

 
มิติที่ 2 รวม 5 โครงการ 11 กิจกรรม 

 5 มาตรการ 
400,000 500,000 500,000 500,000  
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 

มิต ิ ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป2561 ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3.การสงเสริมบทบาท
และการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางท่ีเปนการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน 

1. กิจกรรมการจัดตั้งศูนยบริการ
ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
2.โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

    - การเผยแพรประชาสัมพันธทาง
สถานีวิทยุ  
    - การจัดทําวารสาร องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก 
     - การจัดทําแผนพับขาวความ
เคล่ือนไหว องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก  
     - การจัดทําหนังสือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป 
    - การจัดทําคูมือแนะนํา องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก 
     - การจัดทําวีดิทัศน/บรรยายสรุป 

     - การจัดทําปายประชาสัมพันธ /
ปายคัตเอาท 
    - การถวายพระพรทางหนังสือพิมพ  
3. โครงการพัฒนาเว็บไซด องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก 
4. กิจกรรมการเผยแพรรายงาน
ทางการเงินขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก  

- 
 
 
 
 

456,000 
 

300,000 
 
 

40,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
966,000 

 
120,000 
100,000 

 
- 
 
 

- 
 
 
 
 

456,000 
 

300,000 
 
 

40,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
966,000 

 
120,000 
100,000 

 
- 
 
 

- 
 
 
 
 

456,000 
 

300,000 
 
 

40,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
966,000 

 
120,000 
100,000 

 
- 
 
 

- 
 
 
 
 

456,000 
 

300,000 
 
 

40,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
966,000 

 
120,000 
100,000 

 
- 
 
 

สํานักปลัด ฯ 
 
 
 
 

สํานักปลัด ฯ 
 

สํานักปลัด ฯ 
 
 

สํานักปลัด ฯ 
 

สํานักปลัด ฯ 
 

สํานักปลัด ฯ 
 

สํานักปลัด ฯ 
สํานักปลัด ฯ 

 
สํานักปลัด ฯ 
สํานักปลัด ฯ 

 
กองคลัง 
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มิติ ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป2561 ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
5. กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการจัดซื้อจัดจางของ องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก 
6. กิจกรรม อบรมใหความรูตาม 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 
7. โครงการบริหารจัดการศูนย
เครือขายเพื่อแกไขปญหา และสงเสริม
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
(Clinic Center) องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก 

- 
 
 
- 
 
 

50,000 

- 
 
 
- 
 
 

50,000 

- 
 
 
- 
 
 

50,000 

- 
 
 
- 
 
 

50,000 

กองคลัง 
 
 

สํานักปลัด ฯ 
 
 

กองแผน ฯ 
 

 3.2 การรับฟงความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/
รองทุกขของประชาชน 

1. โครงการประชาสัมพันธเคล่ือนท่ี 
“องคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบ
ประชาชน” 
2. โครงการสรางเครือขายนัก
ประชาสัมพันธทองถิ่นในจังหวัดตาก 
3.มาตรการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
ช้ีแจงการขอเท็จจริงการปฏิบัติงาน
ของ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ตอประชาชน และส่ือมวลชน 
4. กิจกรรมการใหบริการตูรับความ
คิดเห็น ตู ปณ.88 

100,000 
 
 

300,000 
 
 
- 
 
 
- 

100,000 
 
 

300,000 
 
 
- 
 
 
- 

100,000 
 
 

300,000 
 
 
- 
 
 
- 

100,000 
 
 

300,000 
 
 
- 
 
 
- 

สํานักปลัด ฯ 
 
 

สํานักปลัดฯ 
 
 

   สํานักปลัดฯ 
 
 

สํานักปลัดฯ 
 

 3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 

1. โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก และ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป ของ

450,000 
 
 
 
 

450,000 
 
 
 
 

450,000 
 
 
 
 

450,000 
 
 
 
 

กองแผนฯ 
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มิติ ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป2561 ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 
2. โครงการประชาสัมพันธเคล่ือนท่ี 
“องคการบริหารสวนจังหวัดตาก พบ
ประชาชน” 
3.มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
4.มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
5. มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
6. มาตรการสงเสริมการตรวจสอบ
การกํากับดูแลการจัดหาพัสดุของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
7.โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก 

 
100,000 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

50,000 

 
100,000 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

50,000 

 
100,000 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

50,000 

 
100,000 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

50,000 

 
สํานักปลัดฯ 

 
 

กองแผนฯ 
 
 

กองแผนฯ 
 

กองแผนฯ 
 
 

กองคลัง 
 
 

กองแผนฯ 
 

มิติที่ 3 รวม 8 โครงการ  5 กิจกรรม 
 5 มาตรการ 

3,332,000 3,332,000 3,332,000 3,332,000  
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มิติที่ 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

มิติ ภารกิจ 
ตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป2561 ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4.การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกําหนด 

1. กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจําปงบประมาณ 
2. กิจกรรมการจัดทําการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบฯ ขอ 6 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

หนวยตรวจสอบฯ 
 

หนวยตรวจสอบฯ 

 4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได 
 

1. กิจกรรมการเผยแพรรายงานทางการ
เงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
2.โครงการเผยแพรประชาสัมพันธองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก 

    - การเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานี
วิทยุ  
    - การจัดทําวารสาร องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก 
     - การจัดทําแผนพับขาวความ
เคล่ือนไหว องคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก  
     - การจัดทําหนังสือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป 
    - การจัดทําคูมือแนะนํา องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก 
     - การจัดทําวีดิทัศน/บรรยายสรุป 

     - การจัดทําปายประชาสัมพันธ /
ปายคัตเอาท  
    - การถวายพระพรทางหนังสือพิมพ  
 

- 
 
 
 

456,000 
 

300,000 
 

40,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
966,000 

 
120,000 

 

- 
 
 
 

456,000 
 

300,000 
 

40,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
966,000 

 
120,000 

 

- 
 
 
 

456,000 
 

300,000 
 

40,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
966,000 

 
120,000 

 

- 
 
 
 

456,000 
 

300,000 
 

40,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
966,000 

 
120,000 

 

กองคลัง 
 
 
 

สํานักปลัด ฯ 
 

สํานักปลัด ฯ 
 

สํานักปลัด ฯ 
 
 

สํานักปลัด ฯ 
 

สํานักปลัด ฯ 
 

สํานักปลัด ฯ 
สํานักปลัด ฯ 

 
สํานักปลัด ฯ 
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มิติ ภารกิจ 
ตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป2561 ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
4.มาตรการสงเสริมการตรวจสอบ การ
กํากับดูแลการจัดหาพัสดุของ องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก 

50,000 
 
- 

 

50,000 
 
- 

50,000 
 
- 

50,000 
 
- 

กองแผนฯ 
 

กองคลัง 

 4.3 การสงเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 
 

1. โครงการฝกอบรมเพื่อ 
พัฒนาศักยภาพงานกิจการสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก 
2. โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
บทบาทสภาทองถิ่นในจังหวัดตาก 
3. โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

400,000 
 
 

400,000 
 
 

50,000 

400,000 
 
 

400,000 
 
 

50,000 

400,000 
 
 

400,000 
 
 

50,000 

400,000 
 
 

400,000 
 
 

50,000 

กองกิจการสภา ฯ 
 
 

กองกิจการสภา ฯ 
 
 

กองแผน ฯ 
 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม

ของชุมชน(Community) 
และบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต 

1. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
2. กิจกรรมติดปายประชาสัมพันธดานการ
ปองกันการทุจริต(คัตเอาท) 

300,000 
 
- 

300,000 
 
- 

300,000 
 
- 

300,000 
 
- 

สํานักปลัดฯ 
 

สํานักปลัดฯ 

มิติที่ 4 รวม 6 โครงการ 4 กิจกรรม   
1 มาตรการ 

3,382,000 3,382,000 3,382,000 3,382,000  

 



 

ภาคผนวก 

 

 
 

 



 
 

สวนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต 



สวนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 1 

มิติท่ี ๑ การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
๑.1 การสรางจิตสาํนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากรถือไดวาเปนปจจัยหลักและสําคัญยิ่งในการบริหารและการพัฒนางานในทุกๆ ดาน 
ทั้งทางดานการพัฒนาบุคคลโดยตรง และการพัฒนาดานอื่นๆ เพราะทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสําคัญที่สุด 
หากบุคลากรมีความสามารถและพรอมดวยจริยธรรมในการรับใชสังคมตามความสามารถในการทํางานเปนทีม 
ภาวะการเปนผูนํา มีทักษะความเชี่ยวชาญในการทํางาน จะนําองคกรไปสูความสําเร็จและยั่งยืน 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองคกรเปน
อยางมาก เน่ืองจากบุคลากรเปนทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนภารกิจตางๆ ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว โดยเฉพาะอยางย่ิงตาม
นโยบายการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีบทบาทหนาที่สําคัญในการพัฒนา
ทองถ่ินและใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน ได
เล็งเห็นถึงความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดโครงการฝกอบรม
พัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อนําความรู
ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนจากการศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นหรือหนวยงานอื่น 
มาปรับปรุงพัฒนาการทํางานเพื่อใหสอดรับกับภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อใหบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีความรูและทักษะในการบริหารงาน รวมทั้ง
เพิ่มพูนความรูและประสบการณโดยศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 3.2  เพื่อเปนการเปดโลกทัศนของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตากใหมีวิสัยทัศนกวางไกล 
 3.3  เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของราษฎรนอกพื้นที่ 

4.   เปาหมาย 
 ผูบริหาร คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
ผูสังเกตการณ และผูที่สนใจ จํานวน 200 คน (อบรมจํานวน 200 คน ทัศนศึกษาดูงาน 100 คน) 

 
 

/5. วิธดีําเนิน... 
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5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และศึกษาดูงานภายใน/ภายนอกจังหวดัตาก 

6.  วิธีดําเนินการ 

 6.1 จดัทํารายละเอียดโครงการ 
 6.2 ขออนุมัติโครงการตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 6.3 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของและกลุมเปาหมาย 
 6.4 ประชาสัมพันธโครงการ 
 6.5 ดาํเนินการโครงการตามแผน 
 6.6 ประเมินผลโครงการ 
 6.7 รายงานผลการดําเนินการใหนายกองคการบริหารสวนจังหวดัตากทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

8.   งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ  600,000 บาท  

9.   ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  ผูบริหาร คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก ผูสังเกตการณ และผูที่สนใจ จํานวน 200 คน 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   
- บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตากมีความรูและทักษะในการบริหารงานรวมทั้ง 

เพิ่มพูนความรูและประสบการณมากยิ่งข้ึน 
- เปนการเปดโลกทัศนของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และมีวิสัยทัศน 

กวางไกลยิ่งข้ึน 
- บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของราษฎรนอกพื้นที่ 

 
***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

2.   หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดประกาศประมวลจริยธรรมของขาราชการเพื่อใหขาราชการ 
ลูกจาง และพนักงานจาง ใชเปน “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตนใหอยู
ในความถูกตองดีงาม” ซ่ึงการจะใหขาราชการ ลูกจางและพนักงานจาง มีความรู ความเขาใจและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอยางไดผลและตอเน่ืองน้ัน จําเปนตองอบรมแนะนําแนวทางการประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง
และติดตามประเมินผลอยูเปนประจําทุกป เน่ืองจากขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง องคการบริหารสวน
จังหวัดตากน้ันถือเปนบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุก 
บํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน ดังน้ัน การที่ประชาชนในทองถ่ินจะมีความอยูดี
กินดี มีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากทุกคน เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ โดนนอมนําอัญเชิญ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พุทธศักราช 2555 ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2555ณ สีหบัญชรพระที่น่ังอนันต
สมาคม พระราชวังดุสิต เปนแนวทางในการปฏิบัตหินาที่เพื่อใหเกิดผลดีอยางเต็มกําลัง ความสามารถแลว ยอม
สงผลดีสูประชาชนโดยตรง 
 ดังน้ัน เพื่อใหบุคลากรมีจิตสํานึกที่รับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
มีความประพฤติดี มีคานิยมที่ดีงามตอองคกรหรือประชาชน จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรม  ดานคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ข้ึน 

3.   วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีจิตสํานึก คานิยม ความประพฤติ คุณธรรม
จริยธรรมที่ดีตอหรือหนวยงานของภาครัฐนําไปสูการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 3.2 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู แนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพ
รางกายและจิตใจ ตลอดจนสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมและตอเน่ือง 
 3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และผูสังเกตการณ จํานวน 100 คน 

5.   พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือตามพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 

 

 
/6.   วิธดีําเนินการ 
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6.   วิธีดําเนินการ 
 6.1 จดัทํารายละเอียดโครงการ 
 6.2 ขออนุมัติโครงการตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 6.3 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของและกลุมเปาหมาย 
 6.4 ประชาสัมพันธโครงการ 
 6.5 ดาํเนินการโครงการตามแผน 
 6.6 ประเมินผลโครงการ 
 6.7 รายงานผลการดําเนินการใหนายกองคการบริหารสวนจังหวดัตากทราบ 

7.   ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ 150,000 บาท  

9.   ผูรับผิดชอบ 
 กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตากไดเขารับการฝกอบรม  จํานวนรอยละ 
80 ของเปาหมาย 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   

 - บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตากมีความรูและทักษะในการบริหารงานรวมทั้ง 
เพิ่มพูนความรูและประสบการณมากยิ่งข้ึน 

- เปนการเปดโลกทัศนของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และมีวิสัยทัศน 
กวางไกลยิ่งข้ึน 

- บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ทราบถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของราษฎรนอก 
พื้นที่ 
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการประชุมสัมมนาผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดตาก 

2.   หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาดานตางๆ ไมวาจะเปนการพัฒนาองคกร บุคลากร ทั้งฝายการเมืองหรือ   ฝายประจํา เมื่อมี
การถายทอดนโยบายลงสูระดับลาง โดยเฉพาะระบบราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน จะตองมี
การทํางานประสานกันแบบบูรณาการ บางครั้งผูบริหารหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติอาจ  มีความคลาดเคลื่อน หรือ
ในกรณีที่มีภารกิจรับผิดชอบหลายภารกิจ อาจดําเนินการจัดลําดับความสําคัญแตกตางกันไป ทําใหการ
ปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดเสียหาย หรือเกิดความลาชาจนเสียโอกาสปรับปรุงการปฏิบัติตามนโยบาย 
 ดังน้ัน ในการปฏิบัติงานทั้งฝายบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง จะตองมีความรู ความ
เขาใจในหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของเปนอยางดี ซ่ึงในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
จึงจําเปนจะตองพัฒนาใหความรูและความเขาใจการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อไมให
เกิดขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะทําใหปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจและงานในหนาที่เปนไป
ดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการประชุมสัมมนาผูบริหารขาราชการ ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560   

3.   วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจดานระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัด 
ใหกับบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 3.2  เพื่อใหบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีวินัยในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมาย ปองกันความผิดพลาดอันเกิดจากการปฏิบัติงาน 
 3.3  เพื่อนําองคกรสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
องคกร และเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน 
 3.4  เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
 ฝกอบรมบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตากและผูสังเกตการณ จํานวน 250 คน 

5.   พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6.   วิธีดําเนินการ 
 6.1  จัดทาํรายละเอียดโครงการ 
 6.2  ขออนุมัติโครงการตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 6.3  ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของและกลุมเปาหมาย 

 /6.4 ประชาสัมพันธ... 
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6.4  ประชาสัมพันธโครงการ 
 6.5  ดําเนินการโครงการตามแผน 
 6.6  ประเมินผลโครงการ 
 6.7  รายงานผลการดาํเนินการใหนายกองคการบริหารสวนจังหวดัตากทราบ 

7.   ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ 400,000 บาท  

9.  ผูรับผิดชอบ 
 กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  ผูบริหาร คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก ผูสังเกตการณ และผูที่สนใจ จํานวน 250 คน 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   
- บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตากไดนําความรู ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับ 

องคการบริหารสวนจังหวัด มาใชประกอบในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
- บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีวินัยในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม 

ระเบียบ กฎหมาย ทําใหเกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงานนอยลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 4 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการอบรมพัฒนาความรูบุคลากรสาํนักการชาง  

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยปรากฏวา ในปจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินเพื่อกระจายใหประชาชน
ในทองถ่ินปกครองตนเอง มีการปฏิรูประบบราชการ  มีการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มากข้ึน รวมถึงการถายโอนภารกิจตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด และเพื่อการบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาว
ขางตน การพัฒนาบุคลากรจึงถือไดวาเปนปจจัยหลักและสําคัญยิ่งในการบริหารและการพัฒนางาน  ในทุกๆ 
ดาน ทั้งทางดานการพัฒนาบุคคลโดยตรงรวมถึงการพัฒนาดานอื่นๆ หากบุคลากรมีความสามารถและพรอม
ดวยจริยธรรมในการรับใชสังคมตามความสามารถในการทํางานเปนทีม มีภาวการณเปนผูนํา มีทักษะความ
เชี่ยวชาญในการทํางาน ก็จะสามารถนําองคกรไปสูความสําเร็จและยั่งยืน  
 สํานักการชาง เปนสวนราชการยอยขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีหนาที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดในการพัฒนาทองถ่ินและใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก โดยรับผิดชอบดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มีหนาที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช การซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ การกอสรางและซอมบํารุงรักษา
ถนน แหลงนํ้าและอื่นๆ งานสํารวจออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมการกอสรางอาคาร ถนน แหลง
นํ้าอื่น ๆ จัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม งานควบคุมอาคาร งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการตางๆ งาน
เกี่ยวกับสาธารณูปโภค งานแผนการปฏิบัติงานกอสราง ถนน สะพาน แหลงนํ้า งานแผนงานดานวิศวกรรม
เครื่องจักรกล สํานักการชางไดตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเปนอยางมาก เน่ืองจาก
บุคลากรเปนทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนภารกิจของสํานักการชาง ใหสําเร็จลุลวงตรง
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว โดยเฉพาะอยางยิ่งตามนโยบายการบริหารงานของนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก 
 สํานักการชาง มีบุคลากรในสังกัด รวมทั้งสิ้น  138 คน มีผูอํานวยการสํานักการการชาง เปน
ผูบังคับบัญชา สํานักการชางเปนหนวยงานในองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทองถ่ิน โดยเนนการมีสวน
รวมของประชาชนตามนโยบายผูบริหาร สํานักการชางไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
ดังน้ัน เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของสํานักการชางเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว 
บรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค การปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และทันตอเหตุการณ  จึงมีความจําเปนตองมีการฝกอบรมพัฒนาความรู
และทักษะดานการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักการชาง เพื่อนํา
ความรูตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนจากการศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นหรือ
หนวยงานอื่น เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาการทํางานเพื่อใหสอดรับกับภารกิจตางๆ อันอาจเกิดข้ึน สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก และนโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ  
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3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักการชาง องคการ

บริหารสวนจังหวัดตาก ใหเพิ่มมากยิ่งข้ึน รวมทั้งเพิ่มพูนความรูและประสบการณโดยการศึกษาดูงานนอก
สถานที่  
 3.2 เพื่อเปนการเปดโลกทัศนใหมีวิสัยทัศน มีความเขาใจในหลักการ แนวคดิทางวิชาการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานทางดานชางและการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ รวมถึงการทํางานแบบมีสวนรวม การประสานความ
รวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนที่เกี่ยวของในการทํางานดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 3.3 เพื่อใหเกิดแนวคิดและมีมุมมองที่หลากหลายสามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติทางดานงาน
ชางในการพัฒนาพื้นที่ ที่สอดคลองกับศักยภาพ ปญหา ขอจํากัดและความตองการของประชาชน และ
สอดคลองกับนโยบายผูบริหาร 
 3.4 เพื่อเปนการศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนนอกพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนความคิด 
ความรูและประสบการณการทํางานดานชางระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงเปนการสราง
ความสามัคคีในหมูคณะ สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรใหมากยิ่งข้ึน 

4. เปาหมาย 
 จัดอบรมทางดานวิชาการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีผูเขารวมโครงการดานวิชาการจํานวน 
138 คน (บุคลากรสังกัดสํานักการชางและกองอื่น ๆ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก คณะวิทยากร 
หนวยงานอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ) โดยเน้ือหาการอบรมมีดังน้ี 
  4.1 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องจักรกลในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
  4.2 อบรมใหความรูเกี่ยวกับดานการใช การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกล การซอมแซม การ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะในเบ้ืองตน 
  4.3 อบรมใหความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน งานสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก งานผังเมือง
รวมจังหวัด  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรที่อาจเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ระเบียบกฎหมายอื่นๆที่ควรทราบและควรปฏิบัติ  ฯลฯ 
  4.4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโครงการกําหนด 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  หรือศึกษาดูงานภายใน/ภายนอกจังหวดัตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จดัทํารายละเอียดโครงการ ขออนุมัติโครงการ 
 6.2 กาํหนดหัวขอเรือ่ง  สถานที่  และวิทยากร 
 6.3 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ จัดเตรียมคาใชจาย ประสานวิทยากร  
 6.4  ดําเนินการฝกอบรมดานวิชาการ และศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 6.5 สงใชเงินยืมและเอกสารตาง ๆที่เกี่ยวของ รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ 646,000 บาท 

9.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สํานักการชาง   องคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

10. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ 
 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

บุคลากรผูเขารวมโครงการดานวิชาการ จํานวน  138 คน บุคลากรรวมศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่จํานวน 120 คน (บุคลากรสังกัดสํานักการชางและกองอื่น ๆ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก  คณะวิทยากร  หนวยงานอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ)  
 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

บุคลากร มกีารพัฒนา มีความรู สามารถนําประสบการณที่ไดจากการฝกอบรมและ 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่มาปรับปรุงและพัฒนาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งข้ึน  
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ :  
โครงการฝกอบรมการบรหิารและการใหบริการสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดรับมอบถายโอนภารกิจความรับผิดชอบการดูแลสนามกีฬา
จังหวัดตาก จากการกีฬาแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปรกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  มีหนาที่ใหบริการแกผูมาใช
บริการสนามกีฬาตางๆ เชนสระวายนํ้า ศูนยออกกําลังกายเสริมสรางกลามเน้ือ  โรงพละศึกษา และสนามกีฬา
ชนิดตางๆ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตระหนักถึงความสําคัญทางดานกีฬา ฯ เพื่อใหบุคลากรของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดรับประสบการณตรงจากการศึกษาดูงานการดําเนินงานจัดการบริหารสนาม
กีฬา และสระวายนํ้า ศูนยออกกําลังกายเสริมสรางกลามเน้ือ  โรงพละศึกษา ในสถานที่ตาง ๆ ไดแลกเปลี่ยน
ความรูกับบุคลากรและหนวยงานที่รับผิดชอบทางดานการแขงขันกีฬา การบริหารจัดการสนามกีฬา 
กฎระเบียบในการใชสนามกีฬา  และเพื่อใหไดรับความรูประสบการณตรงทางดานกีฬาเพิ่มมากข้ึน ทั้งทางดาน
การฝกซอมนักกีฬาดวยหลักการตาง ๆ 

 การฝกอบรมและศึกษาดูงานเปนการพัฒนาบุคลากรที่สําคัญวิธีหน่ึง ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ ไดรับประสบการณตรงจากการศึกษาดูงานการดําเนินงาน
บริหารจัดการดานสนามกีฬา ฯ ศูนยออกกําลังกาย ฯ ในสถานที่ตาง ๆ  เพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุง
แกไข หรือพัฒนาคุณภาพภายในองคกร และทราบถึงแนวทางการดําเนินงานดานกีฬาในหนวยงานที่รับผิดชอบ
ที่มีศักยภาพแตกตางกัน อีกทั้งเปนการสรางจิตสํานึกและตระหนักแกบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิด
ประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุดตอไป 

๓.  วัตถุประสงค 
  3.๑  เพื่อใหขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดตากไดรับ

ประสบการณตรงจากการศึกษาดูงานการดําเนินงานจัดการบริหารสนามกีฬาและศูนยออกกําลังกาย ฯ ใน
สถานที่ตาง ๆ 
 3.๒  เพื่อใหขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางถึงแนวทางการดําเนินงานในหนวยงานที่รับผิดชอบที่
มีศักยภาพแตกตางกัน 

          3.๓  เพื่อใหขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางทราบถึงปญหาและวิธีการแกไขในการบริหารจัดการ
สนามกีฬาฯ 
          3.๔  เพื่อใหขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางนําประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการทาํงาน
และนําไปใชใหเกิดประโยชนตอองคกรและประชาชนที่ขอใชบริการ 

3.๕  เพื่อสรางจิตสํานึกและตระหนักแกบุคลากรในการใหบริการสนามกีฬา 

๔.   เปาหมาย / ผลผลิต 
 ขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดตาก   จํานวน  ๔๐   คน 

/5. พ้ืนท่ีดําเนิน... 
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5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และสถานที่ตางๆ ตามความเหมาะสม 

6.   วิธีดําเนินการ 
6.๑  วางแผน และศึกษาเสนทาง ประสานสถานที่ศึกษาดูงาน ทีพ่ักและรานอาหาร 
6.๒  เสนอโครงการตอผูบริหาร 
6.๓  ดําเนินการตามโครงการโดยการจดัอบรมผูเขารวมโครงการ  
6.๔  ประสานงานงานเขาศึกษาดูงาน ตามสถานที่ที่ไดประสานงานไว 
6.๕  รายงานผลการดําเนินการตามโครงการฝกอบรมการบริหารและการใหบริการสนามกีฬาองคการ

บริหารสวนจังหวัดตากใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ    
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ 250,000 บาท   

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

๑๐.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 
  ผูเขารวมโครงการมีความรู และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพและมีจติสาํนึก
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเกดิประโยชนแกประชาชน 
 
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  6 

1.การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
1.2 การสรางจิตสาํนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ 
โครงการสรางจิตสาํนึกในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     

2. หลักการและเหตุผล 
จงัหวัดตาก เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ จํานวน 16,407 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,254,156 ไร  

ใหญเปนอันดับ 2 ของภาคเหนือรองจากจังหวัดเชียงใหม  ในป พ.ศ. 2543 มีปาไมคิดเปนรอยละ 82.31 
ของพื้นที่จังหวัด ป พ.ศ. 2547 มีพื้นที่ปา 12,669.80 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 77.20 ของพื้นที่
จังหวัด จากสถิติดังกลาวจะเห็นวาพื้นที่ปาไมของจังหวัดตากลดลงทุกๆป เฉลี่ยปละประมาณ 130,000 ไร 
ประกอบกับการเพิ่มข้ึนของประชากรทําใหความตองการการใชทรัพยากรและพลังงานเพิ่มข้ึนแตทรัพยากร
และแหลงพลังงานที่มีอยูอยางจํากัด จึงเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศอันเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล
และสภาวะโลกรอน  การบุกรุกแผวถางทําลายปาไมเพื่อใชเปนที่ทํากิน ปาไมในแนวตนนํ้าลําธารถูกบุกรุก ทํา
ใหฝนไมตกตามฤดูกาล แหลงนํ้าธรรมชาติแหงขอด ขาดแคลนนํ้ากินนํ้าใช ชนิด/จํานวนพืชพรรณสัตวปาลดลง 
บางพื้นที่นํ้าปาไหลหลากและนํ้าทวมฉับพลัน  นอกจากน้ีแลวปาไมที่ยังคงเหลือบางพื้นที่มีสภาพเสื่อมโทรม
จําเปนตองไดรับการฟนฟู สภาพพื้นที่ชุมชนเมืองมีขยะลนเมืองขาดสถานที่กําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ   

จากสถานการณดังกลาว จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด ตาก ให
มีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืนตอไป ซ่ึงชุมชนนับวาเปนกลไกหน่ึงของสังคมที่จะเปนพลังสําคัญในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใหความรู ความเขาใจ และสรางจิตสํานึกใหชุมชนไดดูแล รักษา และหวงแหน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตนเอง ตลอดจนขยายเครือขายจากชุมชน สูสังคมตอไป ดังน้ันความ
ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ จึงไมสามารถดําเนินการโดยภาครัฐเพียงอยางเดียว หากแตตองเริ่มจากเครือขาย
ของชุมชนไปอยางตอเน่ือง จึงจะนับไดวาเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่
แทจริงเพื่อแกไขปญหาดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมสรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมข้ึน ซ่ึงในการฝกอบรมกําหนดเน้ือหาในการอบรมทางวิชาการ
และการศึกษา  ดูงานนอกสถานที่เพื่อจะไดนําความรู และประสบการณ นํากลับมาปรับใชตามสภาพพื้นที่ของ
ตนเองตอไป  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสืบสาน 

ตามแนวพระราชปณิ ธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหกับเยาวชน ประชาชน และชุมชนในทองถ่ิน  

3.2 เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพ ของชุมชน ใหสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับ
ใชใหเกิดประโยชนตอทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

 
/3.3.เพื่อสรางแนว... 
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3.3  เพื่อสรางแนวรวมและขยายเครือขาย ในภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการอนุรักษดูแล 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตนเอง 
 3.4  เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดําร ิ

4. เปาหมาย 
  ฝกอบรมและศึกษาดูงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวทางพระราชดําริ  ใหกับ

ผูนําอปท./ผูนําชุมชน/ ประชาชน/เยาวชน  จํานวน  1,120  คน   

5. สถานท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 สํารวจขอมูลกลุม และสรุปขอมูลเพื่อประกอบการจัดทาํโครงการ 
6.2 จัดทําโครงการขออนุมัตติอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
6.3 จัดเตรียมผูเขารับการอบรม ประสานวทิยากร  สถานที่ศึกษาดูงาน และสถานที่จัดอบรม 
6.4 ดําเนินการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  
6.5 รายงานผลการดําเนินงานตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณ 
ปงบประมาณละ 1,800,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบ 
กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

10. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ 
 - ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ 
  ผูเขารวมโครงการสรางจติสํานึกในการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จํานวน
ไมนอยกวารอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 
 - ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ 

เยาวชน นักเรียน ประชาชน ชุมชน ไดรับความรู ความเขาใจ ดานการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 7 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการฝกอบรมสงเสรมิคุณภาพและพัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมแกอาสาสมัครสาธารณสุข  

2. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันมนุษยใชสิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีพและดําเนินกิจกรรมตางๆ ตลอดเวลา ซ่ึงผลจากการใช

สิ่งแวดลอมดังกลาวอาจกอใหเกิดของเสียหรือเหลือใช  ซ่ึงไมเปนประโยชนแตกลับเปนโทษตอมนุษยและ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งมีผลเสียตอสิ่งแวดลอมเองดวย ที่เรียกวามลพิษสิ่งแวดลอมน้ันคือ ระบบนิเวศอยูในภาวะ
ไมสมดุลซ่ึงจะสงผลกระทบตอมนุษยทั้งทางดานความเปนอยูและสุขภาพโดยตรง ทําใหเกิดความเจ็บปวย 
ความพิการหรือเสียชีวิต ซ่ึงข้ึนอยูกับความรุนแรงและจํานวนของมลพิษ 

เมืองนาอยู ในแนวคิดขององคการอนามัยโลก คือ กระบวนการที่ทําใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพสังคม และพรอมที่จะรวมกันสรรคสรางสภาวะแวดลอมที่
เหมาะสมในการดํารงชีวิต และในขณะเดียวกัน เมืองนาอยู ก็คือเมืองที่มีการสรางสรรคและปรับปรุง
สิ่งแวดลอมทั้งดานกายภาพและสังคมอยางตอเน่ือง รวมทั้งมีการขยายแหลงทรัพยากรชุมชน โดยใหประชาชน
ในชุมชนน้ันมีสวนรวมและชวยเหลือซ่ึงกันและกันเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต เพื่อใหไดศักยภาพหรือคุณภาพของ
ชีวิตที่ดีที่สุดการรักษาสภาพอนามัยสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม เชน การจัดบานเรือนใหสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย  การกําจัดขยะมูลฝอย  การกําจัดนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล  จะเปนการทําลายแหลงเพาะพันธุแมลงนํา
โรคและทําลายที่อยูอาศัยของสัตวพาหะนําโรคติดตอตาง ๆ  อีกทั้ง การสุขาภิบาลอาหาร  การคุมครอง
ผูบริโภคดานสาธารณสุข  เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท 

 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอําเภอ โดยมีการดําเนินการ
รวมมือกับหนวยงานและเครือขายที่เกี่ยวของ เปนการพัฒนาระบบการทํางานเพื่อแกไขปญหาสุขภาพอยางมี
ประสิทธิภาพ และบูรณาการทุกภาคีเครือขาย เนนกระบวนการชื่นชมและจัดการความรูตามบริบทของแตละพื้นที่ 
โดยตองมีการพัฒนาระบบสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดความยั่งยืน และใหเกิดการบูรณาการการ
ทํางานรวมกันในยุทธศาสตรแตละดานอยางเปนรูปธรรม พรอมทั้งสงเสริมใหมี การจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมี
สุขภาพที่ดีของประชาชน  ดังน้ันการแกปญหาที่จะประสบผลสําเร็จและมีความยั่งยืน ควรที่จะมีความรู มีสวนรวม 
และรับผิดชอบระบบสุขภาพรวมกัน คือ มีการทํางานรวมกันในระดับอําเภอ ตําบล โดยการมีสวนรวมของเครือขาย
และชุมชน และทํางานจนเกิดคุณคาทั้งกับผูรับบริการ ตัวผูใหบริการเอง พรอมทั้งมีการแบงปนทรัพยากร และการ
พัฒนาบุคลากร รวมถึงการใหบริการสุขภาพตามบริบทที่จําเปน 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดจัดทํา โครงการฝกอบรมสงเสริม
คุณภาพและพัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมแกอาสาสมคัรสาธารณสุข เพื่อสงเสริมทักษะ และเพิ่มพูน
ความรู ความเขาใจ ใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีสวนรวมคิดหาแนวทาง สรางแบบแผนการปฏิบัติรวมกัน เพื่อ
รักษาสภาพอนามัยสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม  ปองกันการเกิดโรคติดตอในชุมชน และเพื่อใหชุมชนมีจิตสํานึกที่ดี
ในการรักษาสภาพแวดลอม   โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาใหอาสาสมัครสาธารณสุข  เปนผูที่มีความรู 
ความสามารถตามสภาพปญหาและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ทําหนาที่ในการถายทอดความรู ตลอดจน
ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะสงผลใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึนในอนาคต 

/3.วัตถุประสงค... 
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3. วัตถุประสงค 
3.1   เพื่อรกัษาสภาพอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
3.2   เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการรับผิดชอบดานอนามัยสิ่งแวดลอม ของ 

ตนเอง  ครอบครวั ชุมชน และสังคม 
3.3   เพื่อทบทวนบทบาทและภารกิจของ อาสาสมัครสาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพของ 

ประชาชนตามสภาพปญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป  
3.4 เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุข ไดตระหนักถึงการดําเนินงานเกี่ยวของกับการพัฒนา 

สิ่งแวดลอม ตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5 เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู ความเขาใจ และสามารถถายทอดสูชุมชนได 

4 เปาหมาย/ผลผลิต 
        อาสาสมัครสาธารณสุข หนวยงานดานสาธารณสุข เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ และผูสังเกตการณ  
จํานวน 180 คน  

5 พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก 

6 วิธีการดําเนินงาน 
6.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.2 ประชุมแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อกาํหนดเน้ือหาความตองการใหความรู พรอม 

คัดเลือกกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 
6.3  แจงกลุมเปาหมายเขารับการอบรม 
6.4 ดําเนินการจดัฝกอบรม/ศึกษาดูงานตามกาํหนดการ 
6.5 สรุปและรายงานผล 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
ปงบประมาณละ  2,800,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองกิจการสภา องคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

10.   ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ   จาํนวนผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย 
- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ   อาสาสมัครสาธารณสุขไดตระหนักถึงการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา

สิ่งแวดลอมตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนําความรูดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม ถายทอดสูครอบครัว ชุมชน และสังคมได 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 8 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

โครงการสงเสริมการดาํเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล  
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช มีพระราชดํารัสแกชาวไทยนับตั้งแตป พ.ศ.2517 เปนตนมา และถูกพูดถึงอยางชัดเจน ในวันที่      
4 ธันวาคม 2540 เพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ใหสามารถดํารงอยูไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒน และความเปลี่ยนแปลงตางระบบเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหบุคคล
สามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน และใชจายเงินใหไดมาอยางพอเพียงและประหยัด ตามกําลังของเงินของ
บุคลคลน้ัน โดยปราศจากการกูหน้ียืมสิน และถามีเงินเหลือก็แบงเก็บออมไวบางสวน ชวยเหลือผูอื่นบางสวน
และอาจจะใชจายมาเพื่อปจจัยเสริมอีกบางสวน สาเหตุที่แนวทางการดํารงชีวิตอยางพอเพียงไดถูกกลาวถึง
อยางกวางขวางในขณะน้ี เพราะสภาพการดํารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปจจุบันไดถูกปลูกฝง สราง หรือ
กระตุนใหเกิดการใชจายอยางเกินตัว ในเรื่องที่ไมเกี่ยวของหรือเกินกวาปจจัยในการดํารงชีวิต เชน การบริโภค
เกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแตงตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เปน
ตน จนทําใหไมมีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความตองการเหลาน้ัน สงผลใหเกิดการกูหน้ียืมสิน เกิดเปนวัฎจักร
ที่บุคคลหน่ึงไมสามารถหลุดออกมาได ถาไมเปลี่ยนแนวทางในการดํารงชีวิต 

เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงแนวทางการดําเนินชีวิตใหอยูในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมี
ความพรอมที่จะจัดการตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะตองอาศัยความรอบรู รอบคอบ และ
ระมัดระวัง ในการวางแผนและดําเนินการทุกข้ันตอน องคการบริหารสวนจังหวัดตากจึงไดจัดทําโครงการ
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ ที่ไดใหความสําคัญในการสงเสริมการเพิ่มรายได ลดรายจาย 
สงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน และบัญชีตนทุนการผลิต ลดปญหาความยากจน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อสงเสริมการเพิ่มรายได ลดรายจาย การทาํบัญชีครัวเรือน การทําบัญชีตนทุน  
3.2 เพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
3.3 เพื่อสงเสริมการสรางเครือขายหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 จดัฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเพิ่มรายได การลดรายจาย และการจดัทาํบัญชคีรวัเรือน ปละ 

200 คน   
4.2 จดักิจกรรมสงเสริมการดาํเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ปละ 2 ครั้ง จาํนวน 300 คน    

5. สถานท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และสถานที่ตามความเหมาะสม 

  /6.วธิีดาํ... 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ศึกษารายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเกษตรยั่งยืน และจัดทําโครงการ 

6.2 ประสานงานกับศูนยเครือขายปราชญชาวบานชุมชนแมระวาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ กําหนด
แนวทางการดําเนินงานโครงการ  

6.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติตอนายกองคการบริหารสวนจังหวดัตาก 
6.4  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เอกสาร ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
6.5  ดําเนินการฝกอบรม/จัดกิจกรรมตามแนวทางการดําเนินงานที่กาํหนดไว 
6.6  สรุปรายงานผลการดาํเนินงานตามโครงการเสนอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณ 
ปงบประมาณละ  200,000 บาท 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวดัตาก  

10. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ  

จํานวนผูที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย 
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ  

ผูที่เขารวมโครงการ ไดรบัความรูเกี่ยวกับการเพิ่มรายไดลดรายจาย การทาํบัญชีครัวเรอืน  
การทาํบัญชีตนทุน และนําไปใชในการดําเนินชีวติ  
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 9 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

 โครงการฝกอบรมใหความรูตามแนวพระราชดําริหลักเศรษฐกิจพอเพียงแกสตรีและบุคคลในครอบครัว  

2.   หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดี เพื่อพรอมรับตอความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู ความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และคุณธรรม การใชความรูอยางถูกหลักวิชาการ ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคูไปกับ
การกระทําที่ไมเบียดเบียนกัน การแบงปน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ความรวมมือปรองดองกันในสังคม จะสราง
สายใยเชื่อมโยงคนในภาคสวนตางๆ ของสังคมเขาดวยกัน สรางสรรคพลังในทางบวก นําไปสูความสามัคคี การ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

  การเปลี่ยนแปลงสังคมในยุคโลกาภิวัฒนมีผลทําใหเศรษฐกิจสังคม วิถีของการดําเนินชีวิต
เปลี่ยนไปในยุคที่สตรีมีบทบาทและหนาที่ที่สําคัญมากข้ึนทั้งตอครอบครัวและตอสังคมทําใหสตรีและบุคคลใน
ครอบครัวตองปรับตัวเพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และสถาณการณตาง ๆ รวมทั้งแสวงหา
ความรูและแนวคิดใหม ๆ ใหกับตนเองและครอบครัวเพื่อนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองครอบครัว
และสังคม การสงเสริมใหสตรีและบุคคลในครอบครัวเดินตามแนวพระราชดําริหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับเปนหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดํารัส       
ชี้แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรในทุกระดับใหดําเนินไปในทางสายกลาง การปฏิบัติตนในทุกระดับตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ีเปนกรอบแนวความคิดเพื่อความอยูดีมี
สุขของครอบครัวและสังคมหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความไม
ประมาทโดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวตลอดจนใชความรูความ
รอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจประกอบกับการดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อใหสตรีและ
บุคคลในครอบครัวนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติสรางรากฐานในครอบครัวและสังคมใหเขมแข็ง 
นําไปสูความอยูเย็นเปนสุขที่ยั่งยืน  

องคการบริหารสวนจังหวัดตากเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ ไดตระหนักถึงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงไดจัดทํา
โครงการฝกอบรมสงเสริมศักยภาพสตรีและบุคคลในครอบครัวตามแนวพระราชดําริหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปงบประมาณ 2561 เพื่อการสงเสริมใหสตรีและบุคคลในครอบครัวเดินตามแนวพระราชดําริหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสราง
ภูมิคุมกันที่ดีเพื่อพรอมรับตอความเสี่ยงบนพื้นฐานของความรอบรู ความรอบคอบ และการปฏิบัติตนของ 
 

3.  วัตถุประสงค 
3.1. เพื่อใหกลุมสตรีและสมาชิกในครอบครัวมีการใชชีวิตประจําวันตามหลักการของความพอเพียง  ความ

พอดี  การใชชีวิตอยางรอบครอบ  ไมฟุมเฟอย  ใชชีวิตในความไมประมาท  ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน  มี
คุณคา เกิดรายได 

/3.2. เพื่อใหสตรี... 
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3.2  เพื่อใหสตรีและสมาชิกในครอบครัวสาํนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความหวงใย  
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 

3.3 เพื่อใหสตรีและสมาชิกในครอบครัวสามารถลดรายจายภายในครัวเรือน 
3.4  เพื่อเปนการรวมกลุมการจัดชุมชนใหนาอยูและเขมแข็ง 
3.5 เพื่อเปนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกสตรีและบุคคลในครอบครัว 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
กลุมสตรี แมบาน และสมาชิกในครอบครัว เจาหนาที ่และ ผูสังเกตการณ  จํานวน  90  คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ    
6.1  ประสานประธานกลุมสตรี/ผูนําทองถ่ินและสมาชิกสภาอบจ.ตาก แตละอําเภอเพื่อ   

คัดเลือกผูเขารวมโครงการ 
6.2  จัดทาํโครงการเพือ่ขออนุมัติตอผูบริหาร 
6.3  ประสานงานสถานที่ดูงาน,ทีพ่ัก,รานอาหาร 
6.4  จัดอบรมใหความรู ณ องคการบริหารสวนจงัหวัดตาก และศึกษาดูงานตางจังหวดั                  
6.5  จัดทาํแบบประเมินผลการดําเนินงาน 
6.6  สรุปผลการดําเนินงานเสนอตอผูบังคับบัญชา 

 

7.   ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 ปงบประมาณละ 200,000 บาท  

9.   ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จโครงการ 
 -  ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ  

 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ  80  ของเปาหมาย   
 -  ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ   
  กลุมสตรีและบุคคลในครอบครัว สังคมมีความรูสาํนึกถึงพระมหากรุณาธิคณุและตระหนักถึง
ความหวงใยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มกีารใชชีวติประจําวันตามหลักการของความพอเพียง ความ
เปนอยูอยางรอบคอบไมฟุมเฟอยใชชวีิตในความไมประมาทใชทรัพยากรทีม่ีอยูใหเกิดประโยชนมีคุณคา และ
เกิดรายได  

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 10 

1. ๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 โครงการภูมิปญญาไทย ทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท  

2. หลักการและเหตุผล 
 การจัดทําแปลงนาสาธิตตามโครงการภูมิปญญาไทย ทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท เปนนวัตกรรม
การเกษตร ที่จัดระบบแผนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวใหมีประโยชนเกื้อกูลกันอยางสมดุลในระบบนิเวศโดย
ประยุกตมาจากหลักเกษตรทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช อันเปนแนวทางการ
พึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเนนใหเกษตรกรใช
ทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริมการผลิตผสมผสานดวยระบบเกษตรอินทรีย เพื่อลด
ตนทุนการใชปุยเคมี และยาปราบศัตรูพืช ผสมกับภูมิปญญาชาวบานที่มีอยูดั้งเดิม 
 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 
พรรษา 5 ธันวาคม 2560 และนําหลักเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาประยุกตใช องคการบริหารสวนจังหวัดตากจึงไดรวมกับวิทยาลัยชุมชนตาก  
จัดทําโครงการภูมิปญญาไทย ทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท 90 แปลง 90 พรรษา ซ่ึงสอดคลองกับนโยบาย
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ ที่ไดใหความสําคัญในการสงเสริม
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ.2555 เปนตนมา โดยกําหนดเปาหมายไวที่ 90 แปลง ซ่ึงจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 
พ.ศ.2560  

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสทีท่รงเจริญพระชนมพรรษา 
90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 
 3.2  เพื่อเปนการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลผลติทางการเกษตร
โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3. เพื่อใหเกษตรกรมีสขุภาพดีและผลผลิตที่ไดปลอดภัยจากสารเคม ี
 3.4  เพื่อเสริมสรางนวัตกรรมในดานแนวคิดและกระบวนการทํานารูปแบบใหมที่สามารถเพิ่มรายได
และลดตนทุนไดอยางชดัเจน 
 3.5  เพื่อเผยแพรความรู แปลงนาสาธิต ภูมิปญญาไทย ทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท  จังหวัดตาก 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  จัดฝกอบรมปละ 200 คนและสนับสนุนการจัดทําแปลงนา จํานวน 20 แปลง 
 4.2  สนับสนุนเครื่องจักรพรอมคานํ้ามันเชื้อเพลิงในการขนยายเพื่อปรับพื้นที่แปลงนา 
 4.3  สนับสนุนปจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ เมล็ดพันธุ พันธุสัตวตางๆ ตามรูปแบบการจัดทําแปลงนา 
 4.4. สนับสนุนการพัฒนาแปรรูปผลผลิต และบรรจุภัณฑ  
 4.5  สนับสนุนการตลาด 

/4.6 จัดทําเอกสาร... 
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 4.6  จัดทําเอกสารภูมิปญญาไทย ทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท เพื่อเผยแพรใหกับเกษตรกร/ 
ประชาชนผูสนใจ จํานวน 2,000 เลม 
 4.7  จัดทําแผนพับประชาสัมพันธโครงการ/ผลการดําเนินงาน เพื่อเผยแพรใหกับเกษตรกรประชาชน
ผูสนใจ จํานวน 2,000 แผน 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  กําหนดแผนการดําเนินงานรวมกับวิทยาลัยชุมชนตาก 
6.2  เสนอโครงการและแผนการดาํเนินงานเพื่อขออนุมัติตอนายกองคการบรหิารสวนจังหวดัตาก 
6.3  จัดเตรียม/ จัดหาวสัดุอุปกรณ เอกสาร ปจจัยการผลิต วัสด ุอุปกรณ เมล็ดพันธุ  

พันธุสัตวตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
6.4  ดําเนินการตามแผนการดาํเนินงานของโครงการทีก่ําหนดไว 
6.5  ดําเนินการตามประเมินผลโครงการ 
6.6  สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเสนอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ  300,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองแผนและงบประมาณ  องคการบรหิารสวนจงัหวัดตาก 

๑0. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ 
- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ   

  จํานวนพื้นที่แปลงนาที่สนับสนุน 
 - ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ  
  เกษตรกรที่เขารวมโครงการมรีายไดและคุณภาพชีวิตทีด่ีข้ึน 
 

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

 
 



~ 39 ~ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  11 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

โครงการสงเสริมการผลติปุยอินทรียเพื่อการเกษตรยั่งยืน 

2. หลักการและเหตุผล  
 อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของประชากรสวนใหญในจังหวัดตาก ปจจุบันเกษตรกรไดมีการนํา
สารเคมีมาใชอยางแพรหลาย ทั้งสารเคมีฆาแมลงและปุยเคมี ซ่ึงหากใชสารเคมีดังกลาวในระยะยาวจะทําให
เกิดการเสื่อมสภาพของดินและเปนอันตรายตอสุขภาพ อีกทั้ง เกษตรกรยังตองเสียคาใชจายโดยไมจําเปนใน
การซ้ือสารเคมีตางๆ มาใช การใชปุยเคมีกันอยางกวางขวาง เพื่อเพิ่มผลผลิต ซ่ึงก็ประสบผลสําเร็จในชวงสั้นๆ 
แตในขณะเดียวกันการใชปุยเคมีในอัตราสูงก็ทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน รายไดของเกษตรกรก็นอยลง หรือไมก็
ขาดทุนและเมื่อมีการใชปุยเคมีตอเน่ืองเปนเวลาหลายปทําใหดินจืด ดินแข็ง ไถพรวนยาก เกิดการระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูพืช การใสปุยเคมีก็ตองใสเพิ่มมากข้ึนทุกป แตผลผลิตเริ่มคงที่ไมเพิ่มข้ึนและมีแนวโนมลดลง 
เน่ืองจากการใสปุยเคมีเพียงอยางเดียวสงผลใหคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดินเสื่อมสภาพลงเมื่อเปน
เชนน้ีการเกษตรแบบธรรมชาติหรือเกษตรแบบอินทรียจึงไดรับความสนใจ โดยหันกลับมาใหความสําคัญกับ
การปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินใหคืนกลับมา ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญทํา
ใหผลผลิตพืชสูงข้ึนและมีความปลอดภัยจากสารเคมี 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดจัดทําโครงการฝกอบรมสงเสริมการผลิตปุยอินทรียเพื่อการเกษตร
ยั่งยืน อยางตอเน่ืองตั้งแตป 2549 เปนตนมา เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตปุยอินทรียไวใชเองได โดยใชวัสดุที่
มีอยูในทองถ่ิน ซ่ึงจะชวยฟนฟูสภาพดิน เกษตรกรสามารถลดปริมาณการใชปุยเคมี ทําใหตนทุนการผลิตลดลง 
และมีผลกําไรเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งสงเสริมการทําเกษตรและการปลูกผักโดยใชปุยอินทรีย จะทําใหเกษตรกรผู
ปลูกและผูบริโภคมีสุขภาพที่ดี  

3. วัตถุประสงค 
 3.๑  เพื่อสงเสริมใหใชปุยอินทรียในภาคการเกษตรและลดตนทุนการผลติในภาคการเกษตร 
 3.2  เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร/ประชาชนทัว่ไปไดเรียนรูวิธีการผลติและการใชปุยอินทรีย/ฮอรโมนเรง
ใบ-กิ่งราก ฮอรโมนเรงดอก-ผล 
 3.๓  เพื่อรักษาสภาพดินใหมีความอุดมสมบูรณและมีความปลอดภัยจากสารเคม ี

4. เปาหมาย 
 จัดฝกอบรมสงเสริมการผลิตปุยอินทรียเพื่อการเกษตรยั่งยืนและสนับสนุนวัสดุฝกปฏิบัติใหแกเกษตรกร/
ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อําเภอวังเจาและอําเภอเมืองตาก จํานวน 200 คน 

6. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือภายในจังหวดัตาก 
 

  /6. วิธดีํา... 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาคัดเลือกกลุมเปาหมาย ประสานวิทยากรและสถานที่จัดฝกอบรม 
 6.2  นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6.3  จัดเตรียม/หาวัสดอุุปกรณที่เกี่ยวของกับโครงการ เชน เอกสาร ปจจัยการผลิต วัสด ุอุปกรณ  
 6.4  ดําเนินการจัดการฝกอบรมตามโครงการ โดยการบรรยายภาคทฤษฎีและฝกปฏิบัติจริง 
 6.5  ประเมินผลโครงการ 
 6.6  สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเสนอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณ 
ปงบประมาณละ  150,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 

กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

10. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ 
- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ  

จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ  

เกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการ ไดรับความรูเกี่ยวกบัการผลิตปุยอินทรีย 
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 12 

 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําทองที่/ทองถ่ิน ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ  และประชาชน  

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดกําหนดวา การปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ประกอบกับ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินเอง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการใหบริการประชาชนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไมวาจะเปนใน
ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ และสิ่งอาํนวยความสะดวก 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงมีแนวคิดที่จะนําเอางานทางดานการบริการสาธารณะตามอํานาจ
หนาที่ในดานตาง ๆ ขยายลงไปสูประชาชนอยางใกลชิด และสามารถเขาถึงประชาชน ตลอดจนใหประชาชนมี
สวนรวมกับงานบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด ในการจัดบริการสาธารณะใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมากที่สุด โดยเฉพาะผูนําทองที่/ทองถ่ิน ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน ซ่ึงเปนบุคคลที่อยูใกลชิดกับ
ประชาชนและมีบทบาทกับประชาชนในชุมชนและทองถ่ินน้ัน ๆ อยางมาก ดังน้ัน การบริการสาธารณะ การ
ดําเนินการตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หากไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากผูนําทองที่/ทองถ่ิน
น้ัน ๆ ก็จะทําใหการดําเนินการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดตรงกับความตองการของประชาชน 
 เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและเพิ่มศักยภาพในการใหบริการและจัดการสาธารณะของผูนําทองที่/
ทองถ่ิน ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ และประชาชนในจังหวัดตาก ตลอดจนการสรางความพรอม
และความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง ไปสูการเปนประชาคม
อาเซียน ทราบถึงบทบาทหนาที่ของตน รวมทั้งเสริมสรางใหเกิดเครือขายและการประสานความรวมมือในการ
ทํางานระหวางกัน องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําทองที่/
ทองถ่ิน ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ และประชาชนในจังหวัดตาก ประจําป ๒๕๕๙ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจใหกับผูนําทองที่/ทองถ่ิน ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ 
และประชาชนในจังหวัดตาก เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ดานการบริหารจัดการสาธารณะ สิ่งแวดลอม การ
จัดทําแผนชุมชน และอื่น ๆ 
 ๓.๒ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและรวมกันแกไขปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก กับ ผูนําทองที่/ทองถ่ิน ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ และประชาชนใน
จังหวัดตาก 

 
/3.3 เพื่อใหผูนํา 
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 ๓.๓ เพื่อใหผูนําทองที่/ทองถ่ิน ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ และประชาชนที่เขารับการ
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในทองถ่ินหรือชุมชนของตนเอง
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ๓.๔ เพื่อเสริมสรางอุดมการณความรักชาติ แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
พรอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาทองที่/ทองถ่ิน และการดํารงชีวิต 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูนําทองที่ (กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน) ผูนําทองถ่ิน ผูนํา
ชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ และประชาชนในจังหวัดตาก จํานวนประมาณ ๔,๕๐๐ คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จดัทําแบบเสนอโครงการ 
 ๖.๒ กาํหนดหัวขอที่จะใชในการบรรยาย/สถานที่ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจดัทําตารางการฝกอบรม 
 ๖.๓ ประมาณการคาใชจาย 
 ๖.๔ จดัทําโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 
 ๖.๕ แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานและประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน
ที่เกี่ยวของ 
 ๖.๖ ตดิตอประสานงานกับวิทยากร เพื่อบรรยายในหัวขอบรรยายที่กาํหนดไว 
 ๖.๗ จดัทําหนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวของ 
 ๖.๘ ดาํเนินการจดัฝกอบรมตามกําหนดการฝกอบรมฯ 
 ๖.๙ ดาํเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจายตามระเบียบฯ 
 ๖.๑๐ จดัทํารายงานสรปุผลการดาํเนินงาน/ประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ  2,545,000 บาท  

๙. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

๑๐. ตัวช้ีวัดผล/ผลลัพธ 
 - ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ  ผูนําทองที่/ทองถ่ิน ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ และประชาชนใน
จังหวัดตาก เขารวมโครงการฯ จาํนวน ๔,๕๐๐ คน 

/- ตวัชี้วดั... 
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 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูนําทองที่/ทองถ่ิน ผูนําชุมชน กลุมพลังมวลชน องคกรตาง ๆ และประชาชนใน
จังหวัดตาก มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ดานการบริหารจัดการสาธารณะ สิ่งแวดลอม การ
จัดทําแผนชุมชน และอื่น ๆ มีสวนรวมในการแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ รวมกับองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในทองถ่ินหรือชุมชนของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

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



~ 44 ~ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 13 

 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะผูบริหารและผูนําทองถ่ินจังหวัดตาก  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคปกครองทองถ่ินเปนรากฐานที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งมั่นคง และม่ังคั่ง
ใหแกประเทศชาติและประชาชน รากฐานความเจริญกาวหนาของประเทศชาติและรากฐานความอยูเย็นเปนสุข
ของพี่นองประชาชนที่แทจริงคือ การจัดการบริหารและการปกครองทองถ่ิน ความเขมแข็งหรือออนแอ 
ความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการสนับสนุนสงเสริมอยางจริงจังจากภาครัฐตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ คือ ปจจัยสําคัญของความเปนไปของพี่นองประชาชนในทองถ่ิน 
 ประเทศไทยของเรามีรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากมายจนหลายคนอาจสับสน ซ่ึงไมเปน
ผลดีตอการบริหารจัดการ นอกจากน้ันยังมีความทับซอนและซํ้าซอนกันอยู ทําใหเกิดความขัดแยง เกิดความ
ลาชา และดอยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดังน้ัน หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเปนผูนํา
หลักที่โดดเดนเหนือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองมาพึ่งพางบประมาณแผนดิน การเพิ่มพูนความรู และเพิ่มศักยภาพ
ในดานตาง ๆ ของผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับชั้นอยางเรงดวนเพื่อรองรับภารกิจที่สําคัญยิ่ง 
 ดวยเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะผูบริหารและผูนําทองถ่ินจังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาและยกระดับ
บุคลากรทุกระดับชั้นใหเปนผูมีความรูมากดวยความสามารถและมีความชํานาญงานดานกฎหมายทั้งที่เกี่ยวของ 
อีกทั้งเพื่อเสริมสรางศักยภาพและความพรอมทางดานการบริหารทองถ่ินในมิติของการเปนสวนหน่ึงของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน และเสริมสรางวิสัยทัศนในการบริหารทองถ่ิน 
สามารถเก็บเกี่ยวประโยชนจากโอกาสใหม ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของตนใหสอดคลองตอการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางทวงที และความสัมพันธอันดีภายในองคกรและชุมชนตลอดจนการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ินของตนเอง และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการบริหารทองถ่ิน 
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ตอการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแกผูบริหารและผูนําทองถ่ิน 
 ๓.๒ เพื่อสงเสริมใหผูบริหารและผูนําทองถ่ินมีศักยภาพและความพรอมทางดานการบริหารทองถ่ินใน
มิติของการเปนสวนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ๓.๓ เพื่อนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการบริหารทองถ่ิน 
 ๓.๔ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณใหม ๆ นําไปปรับใชกับสภาพทองถ่ินของตน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร และผูนําทองถ่ิน (ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และพนักงานสวนทองถ่ิน) ของ
จังหวัดตาก จํานวน ๑๒๐ คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก 

/6. วิธดีําเนิน... 
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๖. วิธีดําเนินการ 
 6.๑  จัดทําแบบเสนอโครงการ 
 6.๒  กําหนดหัวขอที่จะใชในการบรรยาย/สถานที่ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจัดทําตารางการฝกอบรม 
 6.๓  ประมาณการคาใชจาย 
 6.๔  จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 
 6.๕  ติดตอประสานงานกับวิทยากร เพื่อบรรยายในหัวขอบรรยายที่กําหนดไว 
 6.๖  จัดทําหนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวของ 
 6.๗  ดําเนินการจัดฝกอบรมตามกําหนดการฝกอบรมฯ 
 6.๘  ดําเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจายตามระเบียบฯ 
 6.๙  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน/ประเมินผลโครงการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ 600,000 บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

๑๐. ตัวช้ีวัดผล/ผลลัพธ 
 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

จํานวนผูผานการฝกอบรม จํานวน ๑๒๐ คน 
 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  

ผูผานการฝกอบรมไดรับความรู ความเขาใจกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน และนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง 

 
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลําดับท่ี 14 

1.การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

๑. ช่ือโครงการ 
โครงการฝกอบรมเขาคายลูกเสือ - ยวุกาชาด เนตรนารี  เรียนรูสูประชาคมอาเซียน    

2. หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   กําหนดใหกิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ซ่ึงความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือ กิจกรรมที่ตองการใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของ
ตนเองตามศักยภาพมุงเนนเพิ่มเติมจากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม  ที่กําหนดโดยที่กิจกรรมฝกอบรมเขาคาย
ลูกเสือ  ยุวกาชาด เนตรนารี  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจรตั้งแตศึกษา วิเคราะห 
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานเปนกลุม  จึงเปนกิจกรรมที่
พัฒนาองครวมของความเปนมนุษย  ไดครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย  สติปญญา อารมณและสังคม          
สรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรมจริยธรรม คานิยม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกการทํา
ประโยชนเพื่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ทําใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ  สามารถอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข   อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ชวย
สรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกาวหนา  และเพื่อเปนการสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรมลูกเสือใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. 2544   

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก   เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุม
ทั้งจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในจังหวัดตาก        
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมวด 2  การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  มาตรา  17  ภายใตบังคับ
มาตรา 16  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  (6)  การจัดการศึกษา และประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ขอ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล อาจสนับสนุนงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น สวนราชการ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐในจังหวัดในภารกิจดานการศึกษาหรือดานการสาธารณสุขได 

ดังน้ัน  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  เล็งเห็นถึงความสําคัญทางดานการศึกษาภายในทองถ่ินใน
พื้นที่จังหวัดตาก  จึงจัดทําโครงการฝกอบรมเขาคายลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี  เรียนรูสูประชาคมอาเซียน
ข้ึน  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม และฝกให 

/ผูเรียนได... 
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ผูเรียนไดรูจักระเบียบวินัย มีศีลธรรมใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและชวยสรางสรรคสังคม  ใหเกิด
ความสามัคคีและมีความเจริญกาวหนา และกฎเกณฑการอยูรวมกันในสังคมและนําไปใชในชีวิตประจําวันได  

3. วัตถุประสงค  
3.1  เพื่อใหลูกเสือสามญัมีความรูในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน 
3.2  เพื่อใหลูกเสือสามญัไดฝกการใชทกัษะชีวติ มีระเบียบวินัย มีเจตคตคิานิยมและปฏิบัติตนตาม 

กฎเกณฑของการอยูรวมกัน 
3.3  เพื่อใหลูกเสือสามญัมีนิสัยในการสังเกต  จดจํา  เชื่อฟง  และพึ่งตนเอง 
3.4  เพื่อใหลูกเสือสามญัมีความซ่ือสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอื่น 
3.5  เพื่อใหลูกเสือสามญัรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน 
3.6  เพื่อใหลูกเสือสามญัรูจักทาํการฝมือ และฝกฝนใหทํากิจการตางๆ ตามความเหมาะสม 
3.7  เพื่อใหลูกเสือสามญัรูจักรกัษาและสงเสริมจารตีประเพณ ี วัฒนธรรมและความมั่นคงของ 

ประเทศชาต ิ
3.8  เพื่อพัฒนาลูกเสือสามัญไดพัฒนาทั้งทางกาย สติปญญา  จิตใจและศีลธรรมใหเปนพลเมืองดีมี 

ความรับผิดชอบและชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคีและมีความเจริญกาวหนา  

4. เปาหมาย 
- เชิงปริมาณ  ลูกเสือสามัญโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

และวิทยากรผูใหความรู  รวมจํานวน  120  คน 
- เชิงคุณภาพ  ลูกเสือสามัญโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ได

พัฒนาทั้งทางกาย สติปญญา  จิตใจและศีลธรรมใหเปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและชวยสรางสรรคสังคมให

เกิดความสามัคคี และมคีวามเจริญกาวหนาและนําความรูเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน  มีระเบียบวินัย  มี

เจตคติคานิยมและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของการอยูรวมกัน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 

ภายในหรือภายนอกจังหวัดตาก 

6. วิธีการดําเนินการ  
6.1  ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเบ้ืองตน 
6.2  จัดทาํโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 
6.3  ทาํคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
6.4  ประสานงานวางแผนดําเนินงาน 
6.5  ประสานงานเชิญชวนสวนราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 2  

เพื่อขอความอนุเคราะหครู วทิยากรผูใหความรู   
6.6  ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ฝกอบรม   
6.7  ดําเนินงานตามโครงการ 
6.8  รายงานผลการสรปุผลการดาํเนินโครงการใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ 

/7.ระยะเวลา... 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ     
ปงบประมาณละ 100,000 บาท 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ   
 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชในการ

ประเมิน 

ลูกเสือสามัญ เขาคายพักแรมตามวัน เวลา และสถานท่ี

ท่ีกําหนด 

สํารวจ   การสังเกต 

ลูกเสือสามัญ เรียนรู ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีกําหนดไว ตรวจผลการปฏิบัติ, 

สังเกตพฤติกรรม 

  สังเกต   

และตรวจการปฏิบัติ 

 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 15 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    
โครงการฝกอบรมและศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          จากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2564 ซ่ึงเปนแผนยุทธศาสตรที่จัดทําข้ึนตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550  เพื่อเปนกรอบแนวทางใหทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของนําไปสูการปฏิบัติและเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน     และเพื่อใชในการติดตาม
ประเมินผลดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2560-2564  เปน
แผนระยะกลาง 5 ป  ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12   โดยมีเปาหมายหลักเพื่อให
เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    เปนพลเมืองสรางสรรคและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม  เนนการให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อใหเกิดความ
ครอบคลุมและเปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของ  อันจะทําใหสามารถขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

ดังน้ันเพื่อเปนการสอดรับกับแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนดังกลาวขางตน   รวมถึงเปนการ
สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน   ไดมีโอกาสศึกษาเรียนรูภายนอกเพิ่มเติม  ตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู”ของรัฐบาลในปจจุบัน องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน โดยมุงเนนไปที่การสงเสริมใหเด็กและเยาวชน ไดรับ
ความรูในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง กลาคิดกลาแสดงออก ในทางสรางสรรค โดยมีการเสริมภูมิคุมกัน
เกี่ยวกับการปองกันการทุจริตรวมในหลักสูตรดวย   รวมถึงไดมีโอกาสเรียนรูประสบการณจากการศึกษาดูงาน
สถานที่ตางๆ  และสามารถนําความรูที่ไดรบัไปประยุกตใชในชีวิตรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง  ตลอดจน
เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก   ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธารณสุข    แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อสนองตอบตอแนวทางตามแผนพัฒนาเดก็และเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2560-2564 
3.2 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน ไดรับความรูในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
3.3 เพื่อสรางจติสํานึก/ความตระหนักแกเด็กและเยาวชนในการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
3.4 เพื่อสนองตอบตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ของรัฐบาลในปจจุบัน 
3.5 เพื่อเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน ไดเรียนรูประสบการณจากการศึกษาดูงานสถานที่ตางๆ 
และสามารถนําความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใชในชวีติรวมถึงการพัฒนาพื้นทีข่องตนเอง 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 
   เด็กและเยาวชนในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จาํนวน 90 คน 

 
 

/5.พื้นที่ดํา... 
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5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก 

6.วิธีดําเนินการ 
6.1  ประสานที่ทําการปกครองอําเภอเมืองตาก รวมกันพจิารณาคดัเลือกเด็กและเยาวชน เขารวม

โครงการ 
6.2  จัดทาํโครงการเพือ่ขออนุมัติตอผูบริหาร 
6.3  ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาดูงาน  ที่พัก และรานอาหาร 
6.4  จัดอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชน ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และพา

กลุมเปาหมายไปศึกษาดงูานตางจังหวดั 
6.5  จัดทาํแบบประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 
6.6  สรุปผลการดําเนินงานเสนอตอผูบังคับบัญชา 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8.งบประมาณดําเนินการ 
ปงบประมาณละ 400,000 บาท  

9.ผูรับผิดชอบ 
กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวดั  องคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ   

จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย   
- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ 

10.1  เดก็และเยาวชน ไดรับความรูในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง กลาคิด  
กลาแสดงออก ในทางสรางสรรค 
                    10.2  เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกและตระหนักในการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
                    10.3  เด็กและเยาวชน ไดเรียนรูประสบการณจากการศกึษาดูงานสถานทีต่างๆ  และ
สามารถนําความรูที่ไดรบัไปประยุกตใชในชีวิตรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง 
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 16 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมจติสํานึกที่ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหกับเด็กและ

เยาวชน 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

จากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2564 ซ่ึงเปนแผนยุทธศาสตรที่จัดทําข้ึน

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 เพื่อเปนกรอบแนวทางใหทุก

ภาคสวนที่เกี่ยวของนําไปสูการปฏิบัติและเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเพื่อใชใน

การติดตามประเมินผลดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.

2560-2564 เปนแผนระยะกลาง 5 ป ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยมี

เปาหมายหลักเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    เปนพลเมืองสรางสรรคและมีสวนรวมในการ

พัฒนาสังคมเนนการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนเพื่อใหเกิดความครอบคลุมและเปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของ อันจะทําใหสามารถขับเคลื่อนแผน

ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ันเพื่อเปนการสอดรับกับแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนดังกลาวขางตน   รวมถึงเปนการ

สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสศึกษาเรียนรูภายนอกเพิ่มเติมตามนโยบาย “ลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู” ของรัฐบาลในปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหกับเด็กและเยาวชน โดยมุงเนนไปที่การ

สงเสริมใหเด็กและเยาวชน ไดรับความรู เกิดจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอม   โดยมีการเสริม

ภูมิคุมกันเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตรวมในหลักสูตรดวย รวมถึงไดมีโอกาสเรียนรูประสบการณจาก

การศึกษาดูงานสถานที่ตางๆ   และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตรวมถึงการพัฒนาพื้นที่

ของตนเอง  ตลอดจนเปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)   ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชวีิต และสาธารณสุข  แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมสนับสนุน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อสนองตอบตอแนวทางตามแผนพัฒนาเดก็และเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2560-2564 

3.2 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน ไดรับความรูและมีจิตสํานึกที่ดตีอสังคมและสิ่งแวดลอม 

3.3 เพื่อสรางจติสํานึก/ความตระหนักแกเด็กและเยาวชนในการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  

3.4 เพื่อสนองตอบตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ของรัฐบาลในปจจุบัน 

          3.5 เพื่อเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน ไดเรียนรูประสบการณจากการศึกษาดูงานสถานที่ตางๆ 

และสามารถนําความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใชในชวีติรวมถึงการพัฒนาพื้นทีข่องตนเอง 

/เปาหมาย... 
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4.เปาหมาย/ผลผลิต 

เด็กและเยาวชนในเขตอําเภอบานตาก จังหวัดตาก จํานวน 90 คน 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก 

6.วิธีดําเนินการ 

6.1 ประสานที่ทาํการปกครองอําเภอบานตาก รวมกันพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเขารวม

โครงการ 

6.2 จดัทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอผูบริหาร 

6.3 ประสานงานเกี่ยวกบัสถานที่ศึกษาดูงาน, ทีพ่ัก และรานอาหาร 

6.4 จดัอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนชุมชนบานแมยะ อ.บานตาก จ.ตาก  และ

พากลุมเปาหมายไปศึกษาดูงานตางจังหวดั 

6.5 จดัทําแบบประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

6.6 สรุปผลการดําเนินงานเสนอตอผูบังคับบัญชา 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8.งบประมาณดําเนินการ 

ปงบประมาณละ 400,000 บาท 

9.ผูรับผิดชอบ 

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวดัตาก องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

-  ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ   

            จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย   

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ 

10.1 เด็กและเยาวชน ไดรับความรูและมีจิตสาํนึกที่ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

10.2 เด็กและเยาวชนมจีิตสํานึกและตระหนักในการสรางสังคมที่ไมทนตอการทจุรติ  

10.3 เด็กและเยาวชน ไดเรียนรูประสบการณจากการศึกษาดูงานสถานทีต่างๆ 

และสามารถนําความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใชในชวีติรวมถึงการพัฒนาพื้นทีข่องตนเอง 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 17 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการฝกอบรมพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง   

2. หลักการและเหตุผล  
 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๗ และพูดถึงอยางชัดเจนในวันที่ 
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ (ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๔๐) เพื่อเปนแนวทางการแกไขเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ใหดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ในทาง
การเมืองของไทยแลว เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสําคัญในการสถาปนาอํานาจนําดานอุดมการณ โดยเฉพาะ
อุดมการณกษัตริยนิยมในสังคมไทย ในฐานะ "กษัตริยนักพัฒนา" ซ่ึงสงผลตอการเติบโตของอุดมการณ
เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งเหลาน้ีถูกตอกย้ําและผลิตซํ้าโดยสถาบันทางสังคมตาง ๆ เชน สถาบันการศึกษา 
หนวยงานราชการ สื่อมวลชน สงผลใหเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทตอการกําหนดอุดมการณการพัฒนาของ
ประเทศ ซ่ึงพื้นฐานของประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ดังน้ันจุดเริ่มตนของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
คือ การฟนฟูเศรษฐกิจ ชุมชนทองถ่ินตั้งแตข้ันการฟนฟูและขยายเครือขายเกษตรกรรมยั่งยืน อันเปนการ
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอยางพออยูพอกินไปจึงถึงการแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน 
สรางอาชีพ และทักษะวิชาการ ซ่ึงจะเปนการพัฒนาทีละข้ันตอนเปนลําดับในเรื่องตาง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่
คอย ๆ พัฒนาข้ึนมาจากฐานทรัพยากรและภูมิปญญาที่มีอยูภายในชาติและที่จะเรียนรูจากโลกภายนอกดวย 
เศรษฐกิจพ้ืนฐาน ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญคือ 

• เปนเศรษฐกิจ ของคนทั้งมวล 
• มีชุมชนที่เขมแข็งเปนพื้นฐานของเศรษฐกิจ 
• มีความเปนบูรณาการเขมแข็งไปพรอม ๆ กันหมด ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม  

และวัฒนธรรม 
• เติบโตบนพื้นฐานที่ เขมแข็งของเราเอง เชน ดานเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม 

สมุนไพร  อาหาร การทองเที่ยว เปนตน 
• มีการจัดการที่ดีเปนพื้นฐาน สงเสริมการเกิดนวัตกรรมตาง ๆ ใหสามารถนํามาใชงาน 

ไดอยางตอเน่ืองจากแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางที่ใหประชาชนดําเนินตามวิถีแหงการดํารงชีพ
สมบูรณศานติสุข โดยมีธรรมะเปนเครื่องกํากับ และใจตนเปนที่สําคัญ ซ่ึงก็คือ วิถีชิวิตไทยที่ยึดทางสายกลาง
ของความพอดี ในหลักของการพึ่งตนเอง 5 ประการ คือ 

• ความพอดีดานจิตใจ : เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีจิตสํานึกที่ดี เอื้ออาทร ประณีประนอม  
คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 

• ความพอดีดานสังคม : มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน รูจัก 
ผนึกกําลังและที่สําคัญมีกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากฐานรากที่มั่นคงและแข็งแรง 

• ความพอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : รูจักใชและจัดการอยางฉลาดและ 
รอบคอบเพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด ใชทรัพยากรที่มีอยูในประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศใหมั่นคงเปนข้ันเปนตอไป 

 
/ความพอดี... 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540&action=edit&redlink=1
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• ความพอดีดานเทคโนโลยี : รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหสอดคลองกับความตองการ 
และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานของเราเอง และสอดคลองเปนประโยชนตอสภาพแวดลอม
ของเราเอง 

• ความพอดีดานเศรษฐกิจ : เพิ่มรายได ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพอสมควร พออยู พอ
กินตามอัตภาพ และฐานะของตนเอง 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก   เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุม    
ทั้งจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในจังหวัดตาก  ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมวด 2  การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  มาตรา  17  ภายใตบังคับ
มาตรา 16  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  (6)  การจัดการศึกษา  และประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบล   ในการใหบริการสาธารณะขอ 1  องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล อาจสนับสนุนงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น สวนราชการ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐในจังหวัดในภารกิจดานการศึกษาหรือดานการสาธารณสุขได 

ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  เล็งเห็นวาการสงเสริมและใหความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เรื่องที่สําคัญเรื่องหน่ึง หากมีความรูความเขาใจเรื่องดังกลาวอยางถูกตอง จะสามารถนําความรูที่ไดรับไป
สงเสริมและถายทอดใหกับนักเรียนและประชาชน เพื่อใหนักเรียนและประชาชนมีความรูความเขาใจ เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง รวมถึงการนําไปประยุกตใชกับกิจกรรมการเรียน
การสอนและชีวิตประจําวัน จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2  เพื่อใหผูฝกอบรม ไดนําความรูมาปฏิบัติและสามารถเผยแพรความรูได 
3.3  เพื่อสงเสริมการทักษะหลายดานแบบบูรณาการเปนการเปดโอกาสใหผูฝกอบรมไดเพิ่มพูน

ความรู หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาํริฯเพือ่นําสูการถายทอดและการปฏิบัติ แบบบูรณา 
การในปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 3.4 เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค กลาคิด กลาตัดสินใจ แกไขปญหาไดถูกตองเหมาะสม และเปด 
โลกทัศนแหงการเรียนรูดวยตนเอง 
 3.5 เพื่อสงเสริมพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล 

4.  เปาหมาย 
 - เชิงปริมาณ    

ฝกอบรม นักเรียน  เยาวชน คร ูบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตาก  และเจาหนาที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก รวมจํานวน 170 คน 

 /เชิงคุณภาพ... 
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- เชิงคุณภาพ    
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม เขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําความรูไป

ถายทอด และปรับใชในกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา อีกทั้งสามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานภายใน/ภายนอกจังหวัดตาก 

6.  วิธีการดําเนินการ 
6.1  ติดตอประสานงานสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 , เขต 2 , สํานักเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกลุมสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อ
ศึกษาขอมูล กําหนดกิจกรรม/กลุมเปาหมาย และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 

6.2  จัดทาํโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 
6.3  ทาํคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ และคาํสั่งแตงตัง้คณะกรรมการฯที่เกี่ยวของ 
6.4  ประสานงาน วางแผนดําเนินงานจัดหาวิทยากรและแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดาํรฯิ  
6.5  ประสานงานและประชาสัมพันธเชิญชวนกลุมเปาหมาย ผูสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 
6.6  ดําเนินงานโครงการฯและดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบฯ 
6.7  ประเมินผลโครงการฯ 
6.8  รายงานสรุปผลการดําเนินงานใหนายกองคการบริหารสวนจงัหวดัตากทราบ 

   

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
ปงบประมาณละ  500,000 บาท 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

10.  ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ 
 - ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ    

รอยละ ๘๐ ของผูเขาฝกอบรมผานเกณฑการทดสอบหลังจากรับการฝกอบรม 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   

ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความสามารถ และความเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและ 
สามารถนําไปประยุกตใชกับกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได 
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  18 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการพัฒนาทองถ่ินในจังหวัดตาก 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันกระแสเรื่องของการมีสวนรวมทางการเมอืง กําลังมีความตื่นตวัคอนขางสูง โดยเฉพาะการมี
สวนรวมในการปฏิรูปการเมือง สังคม ภาคประชาชนที่ตองการเห็นการเมอืงและสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางทีด่ีข้ึน เอื้อประโยชนตอผูดอยโอกาสมากข้ึน และสรางสรรคสังคมที่เกิดความเทาเทียม การมีสวนรวม 
คือ การเปดโอกาสใหประชาชนไมวาบุคคลหรอืกลุมบุคคลเขามีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ไมวา
ทางตรงหรือทางออม ในลักษณะของการรวมรับรู รวมคิด รวมทํา ในสิ่งทีม่ีผลกระทบตอตนเองหรอืชุมชน ซ่ึง
จะทําใหฝายปกครองหรอืตัวแทนภาคประชาชน รับฟงความคิดเห็นของประชาชน และนําไปปรับใชในการ
กระบวนการตาง ๆ ของการกาํหนดนโยบาย เพื่อใหสามารถสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง   การมี
สวนรวมในการปฏิรูปทางการเมืองและสังคมยุคปจจุบัน ภาคประชาชนไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง กลุมประชาชนทั่วไปไมสามารถเขาถึงอํานาจตาง ๆ ชนชั้นปกครองเทาน้ันที่มีอํานาจสามารถเขาถึง
เครือขายทีมีอํานาจไดมากกวาประชาชนทั่วไป สิ่งที่เกิดข้ึนตามมาก็คอืนโยบายตาง ๆ ที่เกิดข้ึนสนองตอผูที่
สามารถเขาถึงเครือขายความสัมพันธทางอาํนาจเหลาน้ัน และจะไมสนองตอบตอภาคประชาชน  

การกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถ่ินเพื่อใหทองถ่ินสามารถพึ่งพาตนเองและสามารถกําหนดทิศทาง
ในการพัฒนาทองถ่ินของตนได  โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินเนนถึงความเปนอิสระในการ
บริหารจัดการหรือตอบสนองความตองการของทองถ่ินตามหลักการปกครองตนเอง ซ่ึงจะใชงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินคิดเปนรอยละ 25 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด การที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
บริหารเงินงบประมาณจํานวนมากยอมเปนการเปดชองทางที่จะนําไปสูการกระทําที่เปนการทุจรติได ปญหา
การทจุรติในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สะทอนใหเห็นถึงการหยั่งรากฝงลึกของแนวคิดและขบวนการทุจรติใน
สังคมไทยภาครัฐควรเรงดําเนินงานมาตรการตรวจสอบปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางใกลชิด เพราะ
ปญหาการทุจริตในระบบราชการถือเปนปญหาสําคัญระดับชาต ิ ซ่ึงบ่ันทอนความนาเชื่อถือและภาพลักษณของ
ประเทอีกทั้งยังเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณในการพัฒนาประเทศอีกดวย  

ดังน้ันภาคประชาชนเปนตัวแปรสําคัญในการสอดสองดูแล เปนหูเปนตาใหแกหนวยงานของรัฐ ซ่ึง
กลไกภาคประชาชนอาจถือไดวาเปนการแกไขปญหาทุจริตไดดีที่สุดในขณะน้ี และสาระสําคัญของการปกครอง
สวนทองถ่ินและเนนหลักการการถวงดุลอํานาจในการตรวจสอบการทุจริตโดยในการตรวจสอบปองกันและ
ปราบปรามการกระทําอันเปนการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ซ่ึงมีหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรง ในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  สํานักงานตํารวจแหงชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนตน 
แตถึงแมวาจะมีกลไกในระดับชาติตรวจสอบ ปองกันและปราบปรามการกระทําการทุจริตในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน แตกลไกดังกลาวอาจไมครอบคลุมทั่วถึง จึงควรใชกลไกการตรวจสอบปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ กลไกภาคประชาชนเพราะกลไกภาคประชาชนจะเปนตัวชวยใหหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการงายข้ึน เพราะประชาชนในชุมชนสามารถเปนหูเปนตาใหหนวยงานของรัฐ เน่ืองจากอาจมี
ความสัมพันธใกลชิดกับผูกระทําผิดหรือพบเห็นการกระทําผิดในชุมชน  

/องคการ... 
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 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  และสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดตากได
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเห็นวาการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนความสําคัญในการพัฒนาทองถ่ิน  จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการมีสวนรวมการพัฒนา
ทองถ่ินในจังหวัดตากข้ึน เพื่อเปนการสงเสริมธรรมาภิบาลตลอดจนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ ทําใหเจาหนาที่ของภาครัฐมีความรับผิดชอบตอสังคม และรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนมากยิ่งข้ึน  สามารถนําไปปรับใชในการพัฒนากระบวนตาง ๆ และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง  

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปองกันปราบปรามการทจุรติซ่ึงมี 

ความสําคัญตอการบริหารและพัฒนางานทองถ่ิน  
 3.2 เพื่อเสริมสรางจิตสาํนึก  ทัศนคต ิ และคานิยมที่ดีใหแกเยาวชน ใหมีความประพฤติ ตระหนักถึง
ความซ่ือสัตยสุจริต   

4. เปาหมาย 
ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปองกัน ปราบปรามการทุจริต ใหแก เยาวชน หรอื

นักศึกษา และอาจารยผูรวมสังเกตการณ จาํนวน 144 คน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ จาํนวน 6 คน 
รวม 150  คน  

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
5.1  ประสานงานสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต จังหวดัตาก 
5.2  ขออนุมัติโครงการ   
5.3  ประสานงาน กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ /วทิยากร 
5.4  จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เอกสาร แบบพิมพตางๆ  
5.5  จัดฝกอบรม 
5.6  ประเมินผลและรายงานการฝกอบรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณ 
 ปงบประมาณละ  100,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวดั องคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

 
/ตัวชี้วดั... 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1. ผูเขารวมโครงการไดรับความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปองกันปราบปรามการ 

ทุจริต ซ่ึงมีความสาํคัญตอการบริหารและพัฒนางานทองถ่ิน  
2. ผูเขารวมโครงการมจีิตสํานึก ทัศนคต ิคานิยม และความประพฤตทิีด่ี ตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจรติ 

      
***************************************** 
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ลําดับท่ี  19 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทจุรติของผูบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทกุหนวยงานเขารวมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน  โดยมีเจตนารมณที่มุงหวังใหหนวยงานภาครัฐนําขอมูลผลการ
ประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ที่
มีหนาที่ สงเสริมสนับสนุน พัฒนา และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ  ใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงรา
อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
ขาราชการ/ลูกจางประจํา และพนักงานจาง จึงไดกําหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบไดข้ึน เพื่อเปน
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตากทุกคน พึงยึดเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูกับ กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ อยางเครงครัด 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหบุคลากรสังกดัองคการบริหารสวนจังหวดัตากปฏบัิติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจรติ ตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
3.2 เพื่อใหภาคประชาชนหรอืผูมีสวนไดสวนเสีย  สามารถรับรูและเขาถึงขอมูลของหนวยงานได 
3.3 เพื่อใหบุคลากรสังกดัองคการบริหารสวนจังหวดัตาก ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและ 

รับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน 
3.4 เพื่อใหบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวดัตาก ปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตอง โปรงใส  

ตรวจสอบได 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขาราชการ/ลูกจางประจาํ พนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดัตาก  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 จัดทําประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เรือ่ง เจตจํานงในการบริหารงานดวยความ 

ซ่ือสัตยสุจริต โปรงใสและตรวจสอบได 
/2. เผยแพร... 



~ 60 ~ 
 

6.2 เผยแพรประชาสัมพันธประกาศดังกลาว ตามชองทางการประชาสัมพันธตางๆ เชน เว็บไซต  
วารสารประชาสัมพันธ อบจ.ตาก  ทางสถานีวิทยุ  เปนตน 

6.3 ผูบริหาร และบุคลากรนําประกาศไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางเครงครดั 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2564 

8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดั และบุคลากรทุกคน ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย
สุจริต โปรงใสและตรวจสอบได ตามประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใสและ
ตรวจสอบได 
 

***************************************** 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส  

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 และนโยบาย
ของรัฐบาล ขอที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันละปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  กําหนดใหปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต  ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความ
ตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
ขาราชการ/ลูกจางประจํา และพนักงานจาง จึงไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เพื่อเปนมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตากทุกคน พึงยึดเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับ 
กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ โดยมุงมั่นที่จะพัฒนาหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส 
บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว 

3. วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหขาราชการและบุคลากรสังกดัองคการบริหารสวนจังหวดัตากปฏิบัตงิานตามหลักธรร 

มาภิบาล โดยเนนความตองการของประชาชนเปนหลัก 
2. เพื่อปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกดั มีความรูความเขาใจ ยดึหลักคุณธรรม  

จริยธรรม มาใชในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อสงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และใหภาคประชาชนเขามามี 

สวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัต ิ

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขาราชการ/ลูกจางประจาํ พนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดัตาก และภาคประชาชน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
1. จัดทําประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เรือ่ง เจตจํานงในการบริหารงานดวยความ 

ซ่ือสัตยสุจริต โปรงใสและตรวจสอบได 
2. เผยแพรประชาสัมพันธประกาศดังกลาว ตามชองทางการประชาสัมพันธตางๆ เชน เว็บไซต  

วารสารประชาสัมพันธ อบจ.ตาก  ทางสถานีวิทยุ  เปนตน 
/3.ผูบริหาร... 
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3. ผูบริหาร และบุคลากรนําประกาศไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางเครงครดั  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2564 

8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดั และบุคลากรทุกคน ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย
สุจริต โปรงใสและตรวจสอบได ตามประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใสและ
ตรวจสอบได 
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 21 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการแตงตั้งคณะทาํงานเพื่อชี้แจงการขอเท็จจริงการปฏิบัติงานของ องคการบริหารสวนจังหวดั

ตากตอประชาชน และสื่อมวลชน 

2.หลักการและเหตุผล  
ปจจุบันมีประชาชน และสื่อมวลชน ที่ติดตามขอมูลขาวสาร การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดตาก  ผานทางสื่อตางๆ เปนจํานวนมาก นอกจากน้ี ยังมีการเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ ซ่ึง
บางครั้งขอคิดเห็นเหลาน้ัน อาจกอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน หรือ เขาใจผิด ดังน้ัน การนําเสนอขาวสาร 
หรือการตอบขอคิดเห็นตางๆ จึงตองใชขอมูลที่เปนขอเท็จจริงในเรื่องตางๆ ประกอบกับเหตุผล ความจําเปน 
ขอระเบียบของทางราชการ  ที่จะสามารถสรางความเขาใจอันดีระหวาง องคการบริหารสวนจังหวัดตากกับ
ประชาชนได แสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในการบริหารงาน ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

3.วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหการนําเสนอขอมูลขาวสาร การตอบขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นตางๆ เปนไปดวยความถูกตอง 

เหมาะสม สรางความเขาใจอันดี ระหวางองคกรกบัภาคกับประชาชน 
3.2 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารทีเ่ปนความจริง จากองคกร ไมหลงเชื่อขาวสารที่

ผิดพลาดคลาดเคลื่อน  
3.2 เพื่อสรางภาพลักษณ ที่ดีใหกับองคกร  

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนทั่วไป ที่มีขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ผานชองทางสื่อตางๆ เชน เว็บไซต โทรศพัท เฟสบุค  

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6.วิธีดําเนินการ 

6.1 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชี้แจงการขอเท็จจริงการปฏิบัติงานของ องคการบริหารสวนจังหวดัตากตอ

ประชาชน และสื่อมวลชน 

6.2 รับเรื่องราวรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

6.3 เลขานุการรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ  หน.สป. ลงนามแจงสวนราชการที่เกี่ยวของ และเสนอ
นายก อบจ.ตาก 

6.4 สวนราชการที่เกี่ยวของ รวบรวมขอมูล รางคําชี้แจง 
6.5 ประชุมคณะทาํงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาคําชี้แจง นิตกิรตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับ

ระเบียบกฎหมาย 
6.6 รายงานตอผูบริหาร 
6.7 เผยแพรประชาสัมพันธ และ ตอบคําขอชี้แจงไปยังผูรองเรียน 

/7.ระยะเวลา... 
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7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8.งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด   องคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

10.ตัวช้ีวัด 
 10.1  ประชาชน หนวยงานตางๆ สามารถเขาถึงขอมูลขององคการบริหารสวนจังหวัดตากได 
 10.2  องคการบริหารสวนจังหวัดไดเผยแพรขอมูล ขอเท็จจริง ตางๆ ใหประชาชนทราบ 
 
 

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

 
 

เผยแพร 

ประชาสัมพันธ 

เผยแพร 

ประชาสัมพันธ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 22 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
โครงการจางที่ปรึกษาสาํรวจความพึงพอใจของผูมารับบริการองคการบรหิารสวนจังหวดัตาก 

2. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดใหความสําคัญของการปฏิบัติราชการ 

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยในแตละปจะมีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานตางๆ 
ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดานการเงินและการคลัง และดานการ
บริการประชาชน ซ่ึงจะทํา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการในดาน
ตางๆ อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะดานบริการประชาชน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองประเมินความพึง
พอใจของประชาชนตอการให บริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหหนวยงานหรือสถาบันภายนอกที่
เปนกลาง สํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชน เพื่อใชประกอบการพิจารณาตามมิติดานคุณภาพ
การใหบริการใน 3 ประเด็นหลัก คือ ความพงึพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจดาน
เจาหนาที่ บุคลากรผูใหบริการ และความพึงพอใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

องคการบรหิารสวนจังหวัดตาก  จึงดําเนินการจางสถาบันศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ลานนา ตาก เพื่อสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก เพื่อนําผลการประเมินความพึงพอใจดังกลาว ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ทํางานดาน
บริการใหตอบสนองความตองการของประชาชนใหมากยิ่งข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวดัตาก  
3.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวดัตาก  
3.3 เพื่อศึกษาปญหา ทีม่ีตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดตากจากการสุมตวัอยางทฤษฎีของทาโร ยามาเน ที่ระดับความคลาด 

เคลื่อนที่ยอมรับได รอยละ 0.05 คาํนวณได 400 คน จากประชากรทัง้สิ้น 618,382 คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และพื้นที่ภายในจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
จางสถาบันการศกึษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก สํารวจความพึงพอใจของผู 

เขารับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตามหลักเกณฑ ตัวชีว้ัด ของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

/7.ระยะเวลา... 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ 100,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  องคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารับบริการองคการบริหารสวนจังหวดัตากอยูในระดับมากกวา รอยละ  

95 ข้ึนไป 
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 23 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวดั ปลัดองคการบริหารสวนจังหวดั และ 

หัวหนาสวนราชการการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 2.1 หนาท่ี:  
  1. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552   
  ขอ 39 ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมาย  โดยมีรองนายกองคการบริหารเปนผูชวย อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมี
คําสั่งมอบหมาย 
  ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหรองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและรองนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดตาก ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2545 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
  ขอ 245 การรักษาราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด  
  ขอ  250  ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงอื่นวางลงหรือผู
ดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติราชการได และเปนกรณีที่มิไดมีการกําหนดไวเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน
และการรักษาราชการแทน  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจสั่งใหขาราชการงคการบริหารสวน
จังหวัดที่เห็นสมควรโดยใหพิจารณาถึงความรูความสามารถ ความเหมาะสมและเปนประโยชนตอทางราชการ
สูงสุด ใหรักษาการในตําแหนงน้ันได 
  ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหน่ึง ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการน้ัน  ในกรณี 
ที่ มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ  ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือคําสั่ง
ผูบังคับบัญชาแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงน้ัน เปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาที่ใด ก็ใหผูรักษาการในตําแหนงทํา
หนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่อยางน้ัน ในระหวางที่รักษาการในตําแหนง แลวแตกรณี 
  3. ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดตาก ลงวันที่ 11 
กรกฎาคม 2546 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจกรรมอันเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวน
จังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546  
  ขอ  247  “ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัดในกรณีที่ไมมีผูดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการไดให
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในกองหรือสวนราชการน้ันคนใด
คนหน่ึงที่เห็นสมควรใหเปนผูรักษาราชการแทนได  แตเพื่อความเหมาะสมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ   

/ในกองหรือ 
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ในกองหรือสวนราชการน้ัน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตั้งขาราชการคนใดคนหน่ึงซ่ึงดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูรักษาราชการแทนก็ได” 
 2.2 ขอปฏิบัติ 
  สอดคลองกับการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนท องถ่ิน  (Local 
Performance Assessment : LPA) ดานที่ 2 การบริหารบุคคล  
 2.3 เหตุผลความจําเปน 
  เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของสวนราชการสามารถ
ตอบเสนอตอการพัฒนาประเทศและการใหบริหารการแกประชาชนอยางทั่วถึง  บริหารงานแบบบูรณาการ 
การมอบอํานาจจึงเปนกลไกที่สําคัญในการปฏิบัติราชการของภาครัฐ ผลักดันใหการบริหารงานดําเนินการ
ตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกและสนองความตองการของประชาชน 

 3.2 คุมคา รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 3.3 กระจายอาํนาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบ 
 3.4 ลดข้ันตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และไมตองผานการพิจารณาของผูดํารงตําแหนงตางๆ 
มากเกินไป 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 4.2 ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
 4.3 หัวหนาสวนราชการ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 การมอบอํานาจทําเปนหนังสือ โดยระบุรายละเอียดใหชัดเจนอยางนอยตองมีชื่อ ตําแหนงผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ อํานาจที่มอบ โดยอํานาจหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชอํานาจดวยก็ได 
 6.2 อํานาจที่มอบตองเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่การปฏิบัติราชการของผูดํารงตําแหนง 
 6.3 การมอบอํานาจมีผลอยูตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือสิ้นสุดผลลงโดยเง่ือนไขเวลาหรือ
เหตุผลอื่นๆ 
 6.4 ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจจะปฏิเสธไมยอมรับมอบอํานาจไมได 
 6.5 การมอบอํานาจตอเมื่อผูมอบอํานาจ ไดมีหนังสือหรือคําสั่ง มอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนง 
ใดปฏิบัติราชการแทนแลว  
 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

/8.งบประมาณ 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กองการเจาหนาที่  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
 

 
***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  24 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล   

 

2. หลักการและเหตุผล 
 2.1 หนาท่ี: 
  ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัด จังหวัดตาก (ก.จ.จ.ตาก) 
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ลงวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม  
 2.2 ขอปฏิบัติ 
  สอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2558-2560 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก และการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA) ดานที่ 2 การบริหารบุคคล  
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  การสรรหาและบรรจุแตงตั้งตามหลักธรรมาภบิาล 
 32.  สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาทํางานในองคกร 
 3.2  เพื่อใชคนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 3.3  เพื่อบํารุงรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหอยูกับองคกรนานๆ 
 3.4  เพื่อพัฒนาใหมีความรูความสามารถ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  นโยบายขององคกร  
 4.2  ความตองการบุคลากรขององคกร 
 4.3  สภาพแวดลอมทั่วๆ ไป 
 4.4  การกําหนดคุณลักษณะบุคคลที่ตรงกับงาน 
 4.5  คุณสมบัติของผูสรรหา 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1  การสอบแขงขัน 
 6.2  การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ 
 6.3  การสอบคัดเลือก 
 6.4  การคัดเลือก 
 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2551 – พ.ศ.2564 

/8.งบประมาณ 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานการรับผิดชอบ 
 กองการเจาหนาที่  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  25 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานการเงิน การคลัง  

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความซ่ือสัตยสุจริตและโปรงใส เพื่อเปนมาตรฐานและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตากไดยึดถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
โดยเครงครัด จึงไดจัดทําข้ันตอนการตรวจ การอนุมัติฎีกา และการจายเงิน เพื่อเปนการสรางความโปรงใสใน
การบริหารงานการเงิน การคลัง 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหเจาหน้ีขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ทราบถึงระยะเวลาข้ันตอนในการตรวจ 
การอนุมัติฎกีา และการจายเงิน วาตองใชระยะเวลาในการดําเนินการกี่วนั 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวดัตากไดยดึถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเครงครัด และ
เปนการสรางความโปรงใสในการบริหารงานการเงิน การคลัง ใหเจาหน้ีไดรับทราบถึงระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
ข้ันตอนการตรวจ การอนุมัติฎีกา และการจายเงิน 

6.1. มีลายมือชื่อของผูเบิกเงินถูกตอง 
6.2. มีงบประมาณเพียงพอ รายการถูกตองตรงกบัหมวดและประเภทในงบประมาณ 
6.3. มีเอกสารประกอบฎีกาครบถวนถูกตอง 
6.4. เมื่อฎีกาทีต่รวจถูกตองแลวจึงนําเสนอผูบริหารทองถ่ินเปนผูอนุมัติฎีกา (ใชระยะเวลา 3 วัน) 

การเขียนเช็คสั่งจาย 
เมื่อผูบริหารอนุมัติฎีกาแลวใหเขียนเช็คสั่งจายเงินใหเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิใหจายเปนเช็ค 

สั่งจายในนามของเจาหน้ี ขีดคําวา “หรือผูถือ” ออกขีดครอมดวย (ใชระยะเวลา 2 วัน) 
การจายเงิน 

เมื่อผูบริหารอนุมัติในการจายเงินแลวก็จะจายเงินใหแกเจาหน้ี (ใชระยะเวลา 3 วัน) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2564 

/8. งบประมาณ... 
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8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหน้ีขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดรับเงินชําระหน้ีตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  26 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการสรางความโปรงใสดานการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม  

2.  หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีและการพัฒนารายได นับวาเปนปจจัยสําคัญยิ่งเพื่อใหการ 
บริหารการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมีระบบ ปองการสูญเสียเงินรายได เพื่อรักษาทรัพยสินและผลประโยชน
ของทางราชการขจัดปญหาการทุจริตคอรัปชั่น และสามารถบริหารงบประมาณไดอยางโปรงใส มี
ประสิทธิภาพสรางภาพลักษณทีดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมดังคําที่กลาววา “ทองถ่ินไทยใส
สะอาด” 

เพื่อใหการบริหารดานการจัดเก็บภาษีและการพัฒนารายไดเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพใน
การบริหารงานน้ันจะตองถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดั้งน้ัน 
การรวบรวมเรียบเรียงเอกสารอันเปนสวนหน่ึงของการเตรียมความพรอมหรือความพยายามในการจัดเก็บ
ภาษีและคาธรรมเนียม โดยมุงหวังใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาและการปรับปรุงการดําเนินงานในการ
ปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพและนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหเปนมาตรฐานสากล อีกทั้งกอใหเกิดความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปรงใส เพื่อให
ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการอันจะสอดคลองแนวทางในการปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์สู
กระบวนการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

3.  วัตถุประสงค 
3.1. เพื่อเสริมสรางจติสาํนึกใหแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานตามหนาทีด่วยหลักธรรมาภิบาล 

รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3.2. เพื่อสรางแนวรวมในการปองกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที ่
3.3. เพื่อใหการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่เปนไปดวยความชัดเจน โปรงใสสามารถ 

ตรวจสอบได 
3.4. เพื่อใหองคกรมีรายได ซ่ึงจะสงผลใหสามารถนํางบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนไดมากข้ึน  

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

4.๑. การจดัเก็บรายไดมปีระสิทธิภาพมากข้ึน เกดิความรวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม  
4.๒. การจดัเก็บรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดตากไดครบถวน  
4.๓. ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการและพึงพอใจในการชําระภาษี 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

/6. วิธดีํา... 
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6. วิธีการดําเนินการ   
6.1. ดําเนินการจัดทําแผนการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมฯ 
6.2. จัดทําปายและหนังสือสง เพื่อทําการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมฯ 
6.๓. จัดใหบุคลากรดานการจัดเก็บรายไดไดรับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายนอก

อยางสม่ําเสมอ 

7.  ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ    
 

9.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 
10.๑. การจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน เกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม  
10.๒. การจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดตากไดครบถวน  
10.๓. ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการและพึงพอใจในการชําระภาษี 

    
  
  

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  27 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจางของ อบจ.ตาก  
 

2.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ กําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการจัดหาพัสดุ การใหบริการประชาชน   
การบริหารงานของหนวยงาน และการบริหารงบประมาณตองเปดเผยขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของใหประชาชน
เขาตรวจดูได ณ สถานที่ของสวนราชการ 
 เพื่อใหการดําเนินงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและโปรงใสและเพื่อเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ
สําหรับขาราชการและบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตากไดยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ 
และขอบังคับอื่นๆ เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ    
 องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัด
จาง  จึงไดจัดทําโครงการการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจงัหวัดตาก   
 

3.  วัตถุประสงค 
เพื่อเผยแพรการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของหนวยงานอยาง

แพรหลายในทุกสื่อ เชน สวนราชการ ที่ทําการกํานัน ผูใหญบาน และเว็บไซตของหนวยงาน ฯลฯ เพื่อให
ประชาชนไดรับรู รับทราบเทากันกับหนวยงานราชการ และเพื่อเปนการประชาสัมพันธสัญญาจัดซ้ือจัดจางให
ผูสนใจสามารถเขาตรวจสอบไดโดยสะดวก  
   

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  การเผยแพรและประชาสัมพันธการจัดซ้ือจัดจางของแผนงาน/โครงการ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตากเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ 

 

5.  สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวดัตาก    
6. วิธีการดําเนินการ   
 6.1 รวมรวบเอกสารการจัดซ้ือจดัจาง 
 6.2 จัดทํารายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางแตละเดือน 
 6.3 สงรายงานการจัดซ้ือจัดจางใหฝายประชาสัมพันธ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อ
ดําเนินการประชาสัมพันธลงเว็บไซตของ อบจ.ตาก 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

/8.งบประมาณ... 
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8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 หนวยงานสามารถดําเนินการเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางโครงการ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และประชาชนสามารถเขาตรวจสอบไดโดยสะดวก 
    
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  28 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
      กิจกรรมบริหารจัดการสาธารณะสนามกฬีา             
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีโนบายในการบริหารราชการใหเกิดความโปรงใส ในการ
ใหบริการสาธารณะ / บริการประชาชน ใหเกิดความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน โดยใหความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของการบริการดานสนามกีฬา เน่ืองจากองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดตาก มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในจังหวัดตาก ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 มาตรา 17 
ภายใตบังคับมาตรา 16  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ ในการจัดระบบบริการ สาธารณะ
เพื่อประโยชนในทองถ่ินของตนเอง ขอ 18 การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ิน ซ่ึงการ
ใหบริการดานสนามกีฬาในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา นับไดวาเปนการบริการสาธารณะ สงเสริมและ
พัฒนาใหประชาชน และเยาวชนทั่วไป ไดเลนกีฬาและออกกําลังกาย สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางรางกาย  
จิตใจ ทางอารมณ สังคม และทางสติปญญา สรางความเปนระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี มี
คุณธรรม ความมีนํ้าใจ รูแพ รูชนะ รูอภัย อีกทั้งชวยสรางเสริมความสัมพันธ ความรักใครในกลุมบุคคลและ
สังคม องคการบริหารสวนจังหวัดตากจึงเนนการบริการที่รวดเร็วและถูกตอง 

 

3. วัตถุประสงค 
3.๑  เพื่อใหการบริการสาธารณะเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 3.2  เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 3.3  เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

4. เปาหมาย /ผลผลิต 
 เยาวชน และประชาชนในจังหวัดตากและพื้นที่ใกลเคียง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
การบริหารจัดการสนามกีฬาใหเกิดความโปรงใส เทาเทียมและเกิดวามพึงพอใจแกประชาชน โดย 

มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
6.1  จดัทาํขอปฏิบัติการใชบริการสนามกีฬา 
6.2  จัดทาํระเบียบการขอใชสนามขององคการบริหารสวนจังหวดั 
6.3  จัดทาํข้ันตอนการขอใชบริการสนามกฬีา 
6.4  การจดัทาํบัตรสมาชิกประจําสระวายนํ้า / ฟตเนส 

/6.5 จัดทําข้ันตอน... 
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6.5  จัดทาํข้ันตอนการขอใชอปุกรณกฬีา 
6.6  พัฒนาบุคลากรที่รบัผิดชอบศึกษาดูงานการใหบริการสนามกีฬา 
6.7  ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
  
 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 
10.1 เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตากทุกคนมีความพึงพอใจในการใชบริการสนามกีฬาองคการ

บริหารสวนจังหวัดตาก 
10.2 ประชาชน และเยาวชนมีความเชื่อมั่นในการใหบริการที่โปรงใส ทั่วถึงและถูกตอง 
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  29 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการจดัทําคูมือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทาง 

ราชการ พ.ศ. 2558 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม

มาตรา 7 ไดกําหนดให “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาต จะตอง
จัดทําคู มือสําหรับประชาชน...”  โดยมีเปาหมายเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของ 
ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ลด
การใชดุลยพินิจของ  เจาหนาที่ เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ  

ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชนใหเปนตาม พ.ร.บ.การอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเปนแนวทางในการบริการประชาชน
ตอไป 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อใหมีคูมือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทาง  
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด  

3.2  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการตดิตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยว 
กับหลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือ หลักฐานที่ใชประกอบคําขอ สถานที่ใหบริการ  

๓.3 เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  
3.๔ เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน  

ของประเทศ  
3.๕ เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการขององคการบรหิารสวนจังหวัดตาก 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
องคการบริหารสวนจังหวัดตากมกีารดําเนินการตามที่กําหนดไวพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  และสามารถนําไปใชในการใหบริการประชาชน เพื่อใหเกิด
ความชัดเจน ไมสับสน ในการติดตอขอรับบริการของประชาชน 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. แจงเวียนประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําคูมือประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ใหสวนราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ 

/2.สวนราชการ... 
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 2. สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตากศึกษาสาระสําคัญพรอมสํารวจภารกิจตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการอนุญาตและรายงานใหสํานักปลัดฯ ทราบ 

3. สํารวจและรวบรวมภารกจิตางๆ ที่เกี่ยวของกบัการอนุญาต เพื่อจดัทําคูมือประชาชน  
4. ประกาศใชคูมือประชาชน และติดประกาศ ณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
5. แตงตั้งคณะทาํงานเพือ่ปรับปรุงคูมือประชาชน ตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก ฯ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบรหิารสวนจังหวดัตาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1.  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ดําเนินการตามข้ันตอนของการจดัทําคูประชาชนครบถวน 
สมบูรณ  
 2.  ประชาชนเขาใจในข้ันตอนการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 30 

 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการรับชําระคาธรรมเนียมบํารุง อบจ.  

 

2.  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1   ไดกําหนด
หลักการในการบริหารราชการแผนดินวาตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

การพัฒนาระบบราชการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหสวนราชการทั้งภาครัฐและทองถ่ิน
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการดวยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี รวมทั้งใหมีการลด
ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  

จากหลักเกณฑดังกลาวขางตน องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการรับชําระคาธรรมเนียมบํารุง อบจ. ซ่ึงการจัดทําโครงการดังกลาวเปนโครงการที่สอดคลองกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการที่ดีเปนการยกระดับการใหบริการสาธารณะ
ของทองถ่ินและเพื่อตอบสนอง อํานวยความสะดวก รวดเร็ว และความพึงพอใจใหกับประชาชนสูงสุด 
 

3.  วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ซํ้าซอนหลายข้ันตอนในการรับชาํระภาษีและ

คาธรรมเนียม  
3.2. เพื่ออาํนวยประโยชน ความสะดวกรวดเร็ว สรางความพึงพอใจใหกบัประชาชนที่มารับบริการ  
3.3  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวดัตาก  
3.4 เพื่อใหองคกรมีเปาหมายในการปฏิบัติงาน มีตัวชี้วดัในการทาํงาน และเกิดผลสัมฤทธิ์นําไปสูการ 

วัดผลการปฏิบัติงาน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
เพื่อลดข้ันตอนและระยะเวลาในการรับชําระภาษีและคาธรรมเนียมฯ ของประชาชนผูมายื่นชําระภาษี

และคาธรรมเนียมฯ  
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6.  วิธีการดําเนินการ   
6.1 ดําเนินการจัดทําแผนการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมฯ 
6.2 จัดทําปายและหนังสือสง เพื่อทําการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมฯ 

/7. ระยะเวลา... 



~ 83 ~ 
 

7.  ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ    

9.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 
10.1 ลดปญหาข้ันตอนและระยะเวลาในการรับชําระภาษีและคาธรรมเนียมฯ 
10.2 หนวยงานและเจาหนาที่ จะมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชดัเจนโปรงใส สามารถวัดผล 

การดําเนินงานได  
10.3 ประชาชนผูมารับบริการเกิดความประทับใจและพึงพอใจในการใหบริการ  
10.4 เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก    

  
  

 
****************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 31 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :        
  กิจกรรมการจดัทําข้ันตอนการจดัทําบัตรสมาชกิสระวายนํ้า/ ฟตเนส อบจ.ตาก     

2. หลักการและเหตุผล 
 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีโนบายในการบริหารราชการใหเกิดความโปรงใส ในการใหบริการ
สาธารณะ / บริการประชาชน ใหเกิดความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน โดยใหความสําคัญในการบริหารจัดการแบบทั่วถึง 
ซ่ึงเปนมาตรการในการใชดุลยพินิจและใหอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยการ
จัดทําข้ันตอนและยะยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละข้ันตอนซ่ึง
กอใหเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานสนองตอความตองการของประชาชนอยางทั่วถึง 

 

3. วัตถุประสงค 
 3.๑  เพื่อใหการบริการสาธารณะเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 3.2  เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการใหบริการอยางชัดเจน 
 3.3  เพื่อสรางมาตรฐานในการใหบริการประชาชน 
 

4. เปาหมาย /ผลผลิต 
 ประชาชน เยาวชน เปนสมาชิก สระวายนํ้า / ฟตเนสอยางทั่วถึง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  จัดทาํขอปฏิบัติการใชบริการสระวายนํ้า / ฟตเนส 
6.2  จัดทาํข้ันตอนการสมัครเปนสมาชิก สระวายนํ้า / ฟตเนส 
6.3  ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 
10.1 เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตากทุกคนมีความพึงพอใจในการใชสระวายนํ้า/ ฟตเนส 
10.2 ประชาชน และเยาวชนมีความเชื่อมั่นในการใหบริการที่ถูกตองและชอบธรรม 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 32 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการจดัทําข้ันตอนการขอใชอุปกรณกีฬา อบจ.ตาก 

2. หลักการและเหตุผล 
 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีโนบายในการบริหารราชการใหเกิดความโปรงใส ในการ
ใหบริการสาธารณะ / บริการประชาชน ใหเกิดความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน โดยใหความสําคัญในการบริหาร
จัดการแบบทั่วถึง ซ่ึงเปนมาตรการในการใชดุลยพินิจและใหอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี โดยการจัดทําข้ันตอนและยะยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวของในแตละข้ันตอนซ่ึงกอใหเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานสนองตอความตองการของประชาชนอยาง
ทั่วถึง 

 

3. วัตถุประสงค 
 3.๑  เพื่อใหการบริการสาธารณะเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 3.2 เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการใหบริการอยางชดัเจน 
 3.3  เพื่อสรางมาตรฐานในการใหบริการประชาชน 
 

4. เปาหมาย /ผลผลิต 
เจาหนาที่และผูรับบริการเขาใจข้ันตอนการขอใชอุปกรณกีฬา 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
ใชมาตรการการใชดุลยพนิิจและใชอํานาจหนาทีใ่หเปนไปตามหลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ด ีโดย

มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
6.1 จดัทําขอปฏิบัติการขอใชอุปกรณกีฬา 
6.2  จัดทาํข้ันตอนการขอใชอปุกรณกฬีา 
6.3  ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 
/10.ตัวชีว้ัด... 
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10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 
10.1 เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตากมีความสะดวกสะดวกและมีอุปกรณกีฬาใชในการออกกําลัง

กายอยางทั่วถึง 
10.2 ประชาชน และเยาวชนมีความเชื่อมั่นในการใหบริการที่ถูกตองและชอบธรรม 
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  33 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการการใหบริการสนามกฬีา / สระวายนํ้า / โรงพละ ของ อบจ.ตาก 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีโนบายในการบริหารราชการใหเกิดความโปรงใส ในการใหบริการ

สาธารณะ / บริการประชาชน ใหเกิดความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน โดยใหความสําคัญในการบริหารจัดการแบบทั่วถึง 
ซ่ึงเปนมาตรการในการใชดุลยพินิจและใหอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยการ
จัดทําข้ันตอนและยะยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละข้ันตอนซ่ึง
กอใหเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานสนองตอความตองการของประชาชนอยางทั่วถึง 

 

3. วัตถุประสงค 
 3.๑  เพื่อใหการบริการสาธารณะเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 3.2  เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการใหบริการอยางชัดเจน 
 3.3  เพื่อสรางมาตรฐานในการใหบริการประชาชน 
 

4. เปาหมาย /ผลผลิต 
 ประชาชน เยาวชน ไดใชบริการสนามกีฬา / สระวายนํ้า / โรงพละ ไดอยางทั่วถึง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
ใชมาตรการการใชดุลยพนิิจและใชอํานาจหนาทีใ่หเปนไปตามหลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ด ีโดย

มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
6.1  จัดทาํขอปฏิบัติการขอใชบริการสนามกฬีา / สระวายนํ้า / โรงพละ  
6.2  จัดทาํข้ันตอนการขอใชบริการสนามกฬีา / สระวายนํ้า / โรงพละ 
6.3  จัดทาํระเบียบการขอใชบริการสนามกีฬา / สระวายนํ้า / โรงพละ 
6.3  ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

/10. ตัวชี้วดั 
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10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 
10.1 เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตากทุกสามารถขอใชบริการสนามกีฬา / สระวายนํ้า / โรงพละ 

ของ อบจ.ตากอยางทั่วถึง  
10.2 ประชาชน และเยาวชนมีความเชื่อมั่นในการใหบริการที่ถูกตองและชอบธรรม 
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 34 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการปรับปรุงข้ันตอนการทาํงาน  หรือรกัษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการหองประชุม 

2.  หลักการและเหตุผล  
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุม
ทั้งจังหวัดตาก  มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชนของประชาชนในจังหวัดตาก  
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 
โดยปจจุบันมีการบริการในดานตางๆ  แกประชาชน  องคกรภาครัฐ  และภาคเอกชนในจังหวัดตาก  และ
หนวยงานตางๆ  โดยเฉพาะการใหบริการหองประชุม  องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดจัดทําขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  เรื่อง  การเก็บคาธรรมเนียมจากผูใชบริการหองประชุม  และทรัพยสิน  เพื่อ
บํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  พ.ศ. 2554  เพื่อใชเปนหลักในการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการขอใช
หองประชุม  และทรัพยสิน  ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  เพื่อเปนการมุงเนนการปรับปรุงหองประชุม
ใหพรอมตอการใหบริการ  ตลอดจนการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการ  รวมไปถึงการลดข้ันตอน
ในการติดตอประสานงาน  การพัฒนากระบวนการใหบริการใหไดมาตรฐานเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด  จึงได
จัดทําโครงการปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน  หรือรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการหองประชุม  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2559 ข้ึน  และยังสอดคลองกับนโยบายการปฏิบัติงานภายใตหลักการบริหารขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก  อบจ.ตากยุคใหม  การใหบริการประชาชนเหนือตนเอง  

3. วัตถุประสงค   
 3.1  เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการใหประชาชน  องคกรภาครัฐ  และ
ภาคเอกชนในจังหวัดตาก  และหนวยงานตางๆ  ในการใหบริการหองประชมุ 
 3.2 เพื่อปรับปรุงข้ันตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการหองประชุม 
 3.3 เพื่อลดข้ันตอนในการใหบริการหองประชุม 
 3.4 เพื่อใหผูมาขอใชหองประชุมเกิดความประทับใจในการใหบริการ  และมีความรูสึกที่ดีในการมาใช
บริการ  เพื่อสงเสริมภาพลักษณและทัศนคติที่ดีตอองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

4.  เปาหมาย  
 ปรับปรุงข้ันตอน  เพิ่มประสิทธิภาพ และลดข้ันตอนในการขอใชหองประชุมองคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวดัตาก 
 

6.  วิธีการดําเนินการ   
6.1  เสนอโครงการตอผูบริหาร 
6.2  แตงตั้งคณะทาํงานในการใหบริการหองประชุม 
6.3  ดําเนินการตามโครงการ 

/ - กาํหนดข้ัน... 
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-  กําหนดข้ันตอนในการใหบริการหองประชุม  พรอมจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการใหประชาชนทราบ  

-  มีระบบการรับฟงขอรองเรียน  การเสนอแนะจากผูมาใชบริการหองประชุม  เพื่อนําผล
ดังกลาวมาปรับปรุงการใหบริการ  

6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ  ใหนายกองคกาบริหารสวนจังหวดั
ตากทราบตามไตรมาส 

7.  งบประมาณดําเนินการ 
 -  ใชงบประมาณของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

8.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

9.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ประชาชน  องคกรภาครัฐ  และภาคเอกชนในจังหวัดตาก  และหนวยงานตางๆ ไดรับความ

สะดวกและรวดเร็ว 
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว  บุคลากรมีความกระตือรือรนในการใหบริการ 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการ 
10.4 เกิดภาพลักษณในการใหบริการหองประชมุขององคการบริหารสวนจังหวัดตากเปนไปในทางที่ดี  

ประชาชนมีความประทบัใจในการใหบริการ 
 
 
 
 

************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 35 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี

ประจักษ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 โครงการประกวดปาชมุชนดีเดนจังหวัดตาก  

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดจัดใหมีแผนการดําเนินงานโครงการประกวดปาชุมชน โดยมี
วัตถุประสงคใหชุมชนจัดการปาไมในทองถ่ินของตัวเอง เพื่อใชเปนแหลงอาหารและไมใชสอย ซ่ึงสอดคลองและ
สนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชาติ การดําเนินงานโครงการเปนแบบพหุภาคี จากภาคเอกชน องคกร
ชุมชนและภาคราชการ ซึ่งในการดําเนินการโดยองคกรและชุมชนนั้น ไดเนนให เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
และการเรียบรูรวมกัน อันจะเปนผลใหชุมชนเขมแข็งข้ึน สามารถพึ่งพาตนเองได มีความเปนอยูที่ดีข้ึน และ
นําไปสูการพัฒนาใหระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลอยางยั่งยืน และในปจจุบันมีชุมชนหลายแหงได
รวมกันดําเนินการจัดตั้งปาชุมชนจนประสบความสําเร็จสมควรที่จะไดรับการยกยองเชิดชู และเผยแพรสู
สาธารณชน 

การประกวดปาชุมชนดีเดนเปนแนวทางหน่ึงในการประกาศเกียรติคุณ และเผยแพรผลงาน ที่ประสบ
ผลสําเร็จโดยองคกรชุมชน และกระตุนใหองคกรชุมชน และประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการ มี
สวนรวมอนุรักษและฟนฟูสภาพโดยชุมชน เพื่อใชประโยชนเปนแหลงอาหาร และใชสอยยังชีพ ตลอดจน 
ประโยชนในการอนุรักษระบบนิเวศธรรมชาติมากข้ึน องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดพจิารณาแลว จึงจัดใหมี 
โครงการประกวดปาชุมชนดีเดนจังหวัดตาก ในพืน้ที่จังหวัดตากข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพื่อเปนการกระตุนเรงเราใหประชาชนในชุมชนรวมคิด รวมแรง และรวมรับผิดชอบ ในการดแูล
บํารุงรักษาปาชุมชน 

๓.๒ เพื่อเปนการยกยอง เชิดชูเกียรต ิและกําลังใจแกหมูบานที่ประสบผลสําเร็จในการจดัการปาชมุชน
จนเปนแบบอยางแกหมูบานอื่น 

๓.๓ เพื่อใหปาชุมชนที่เชารวมประกวดและปาชุมชนที่สนใจไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหาร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ปาชุมชนที่ไดรับคะแนนผานตามหลักเกณฑๆ จะไดรับรางวัลตามประกาศองคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก เรื่อง ประกวดปาชมุชนดีเดนจังหวัดตาก 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
ภายในจังหวัดตาก 
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6. วิธีการดําเนินการ 
6.๑ จดัทําโครงการเสนอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากเพื่ออนุมตั ิและสงหนังสือเชิญ 

คณะกรรมการปาชมุชน สงเขาประกวด  
6.๒ จดัทํารางคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกปาชุมชนดีเดน และผูวาราชการจังหวัดตากลงนาม 

รางคําสั่ง  
6.๓ รวบรวมรายซ่ือปาชุมซนที่สงเขาประกวด  
6.๔ เชิญคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดแนวทางการคัดเลือกปาชุมชน  
6.๕ กาํหนดออกตรวจพืน้ที่ปาชุมชนที่สงเขาประกวดใหแลวเสร็จ พรอมสรุปการตรวจใหคะแนน  
6.๖ ประกาศผลการประกวดปา มอบรางวัลพรอมโลรางวัล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561  - 2564 

8.งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ 300,000 บาท 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจงัหวัดตาก 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนแปลงนาที่เขารวมโครงการ 
 
   

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  36 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

โครงการประกวดแปลงนาสาธติภูมิปญญาไทย ทาํนา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท  

2. หลักการและเหตุผล 

      องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  รวมกับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก  สงเสริมการจัดทําแปลงนาสาธิต
ตามโครงการภูมิปญญาไทย ทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท ซ่ึงเปนนวัตกรรมการเกษตร  ที่จัดระบบแผนการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตวใหมีประโยชนเกื้อกูลกันอยางสมดุลในระบบนิเวศ  โดยประยุกตมาจากหลักเกษตรทฤษฎี
ใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  อันเปนแนวทางการพึ่งพาตนเองตามแนวปรชัญาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยเนนใหเกษตรกรใชทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  สงเสริมการผลิตผสมผสานดวยระบบเกษตรอินทรีย  เพื่อลดตนทุนการใชปุยเคมี  และยา
ปราบศัตรูพืช  ผสมกับภูมิปญญาชาวบานที่มีอยูดั้งเดิม     

 ดังน้ัน  เพื่อสรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหเกษตรที่เขารวมโครงการภูมิปญญาไทย ทํานา 1 ไร ได
เงิน 1 แสนบาท ดําเนินการอยางตอเน่ือง  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  จึงไดจัดทําโครงการประกวดแปลง
นาสาธิตไทย ทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและใหกําลังใจแกเกษตรกรที่นําแปลงนาสาธติฯ ที่ประสบ

ผลสําเร็จ 
3.2 เพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรมใหมดานแนวคิดและกระบวนการทํานารูปแบบใหมตามแนว

เกษตรทฤษฎีใหม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดประกวดแปลงนาสาธติฯ ในพื้นที่จังหวดัตากเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติฯ 
 4.1  รางวัลชนะเลิศ   จํานวน  1  รางวัล 
 4.2  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 จํานวน  1  รางวัล 
 4.3  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 จํานวน  1  รางวัล 
 4.4  รางวัลชมเชย   จํานวน  10  รางวัล 

5. สถานท่ีดําเนินการ   
 ในพื้นที่จังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  จัดทาํคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ และกําหนดหลักเกณฑการประกวด 
 6.2  เสนอโครงการ/แผนการดาํเนินงานเพื่อขออนุมัติตอนายกองคการบริหารสวนจังหวดัตาก 
 6.3  ประชาสัมพันธโครงการ และเปดรับสมัคร 

/6.4 พิจารณา... 
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 6.4  พิจารณาคัดเลือกแปลงนาฯ ที่สมัครเขาประกวด  จดัการประกวด 
 6.5  ประกาศผล/มอบโล/เงินรางวัล 
 6.6  ดําเนินการตามประเมินผลโครงการ 
 6.7  สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเสนอนายกองคการบรหิารสวนจังหวดัตากทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ปงบประมาณละ 100,000 บาท 

9.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กองแผนและงบประมาณ   องคการบริหารสวนจังหวัดตาก   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ จํานวนแปลงนาที่เขารวมประกวด 
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ มีแปลงนาสาธิตฯ เปนสถานที่เรียนรู/ศึกษาดูงานเพิ่มข้ึน 

 
***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  37 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจพบการทุจริต 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรม “การจดัทาํคํารบัรองการปฏิบัติราชการ อบจ.ตาก” 

2.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา  

“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประซาซน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก 
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย 
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน การปรับปรุง 
คุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวทางหน่ึงที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ 
ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติราชการ การ
มีสวนรวมของประซาซน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งน้ี ตาม
ความเหมาะสมของแตละภารกิจ” 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กําหนดวาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนด 
มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวธิีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อ 
แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมคีณะผูประเมินอิสระ 
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ 
ก.พ.ร. กําหนด 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและ รายละเอียด
ของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
เสนอ โดยกําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาการปฏิบัติราชการ และทําขอตกลงผลงานกับ
ผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และจะไดรับ สิ่งจูงใจตามระดับของผลงาน
ตามที่ตกลง 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  จึงไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
จังหวัดตากข้ึน เพื่อเปนขอตกลงในการบริหารราชการเปนไปอยางมี และสามารถตอบสนองตามความตองการ
ของประชาชน 
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3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอน และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3.2 เพื่อใหสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตากจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของตัวชีว้ดัผล

การปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางและรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

3.3  เพื่อใหสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  มีการปฏิบัติราชการที่มุงผลสัมฤทธิ์
และประโยชนสุขของประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากร และผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

5. สถานท่ีดําเนินการ   
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  แจงเวียนใหสวนราชการในสังกดัองคการบริหารสวนจังหวดัตาก จัดทาํขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหวางหัวหนาสวนราชการกับปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และรายงานผลการปฏิบัติราชการใน
ปงบประมาณที่ผานมา 
 6.2  รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติราชการของแตละสวนราชการเพือ่เสนอนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก 
 6.3  จัดทาํขอตกลงการปฏิบัติราชการตามเกณฑตัวชีว้ัดที่สาํนักงาน ก.พ.ร. กําหนด ระหวางหัวหนา
สวนราชการกับนายกองคการบริหารสวนจังหวดัตาก  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักองคการบริหารสวนจังหวัด   องคการบริหารสวนจังหวัดตาก   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ  

องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีขอตกลงการปฏบัิติราชการครบทุกสวนราชการ 
- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ  

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่
ไดจัดทาํไวในขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  38 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรมแตงตั้งเจาหนาที่ศูนยปรองดองสมานฉันทขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

2.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีคําสั่ง คสช.(เฉพาะ) ที่ 2/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย

ปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิรูป (คปป.) เพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณของหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติในการสรางความรักษาความสามัคคี ใหคนไทยทุกกลุมทุกฝาย โดยคํานึงถึงชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย มากกวาสิ่งอื่นใด 

ดังน้ัน เพื่อเปนการสนับสนุนแนวทางดําเนินงานในการสรางความรัก ความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท ใหประชาชนหมูเหลารักษาสามัคคี เกิดความรวมมือกับภาคราชการ เดินหนาการปฏิรูปประเทศให
เปนประชาธิปไตยที่ถูกตองและยั่งยืน ไมมีการซ้ือสิทธิขายเสียง และทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งมุงเนนใหประชาชน
ไทย มีระเบียบวินัยรักษากฎหมายยิ่งข้ึน บรรลุวัตถุประสงคตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติกําหนดไว 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงจัดตั้งศูนยปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิรูป  ที่ทําการองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก   

3. วัตถุประสงค 
3.1 เสริมสรางความรกั สามัคคีและปรองดองของประชาชน และความจงรักภักดตีอสถาบันชาต ิ

ศาสนาและพระมหากษัตริย อันเปนสถาบันหลักของชาต ิ
3.2 เพื่อปลูกฝงและเสริมสรางกระบวนการคิดและเรียนรู เพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาสังคม ใหมี

ความปรองดองสมานฉันท 
3.3  เสริมสรางความรวมมือจากเจาหนาที่ของรฐั ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการใหมีความรัก 

ความสามคัคี และความปรองดองสมานฉันท 
3.4  เพื่อเดินหนาการปฏิรูปประเทศใหเปนประชาธิปไตยที่ถูกตองและยัง่ยืน ไมใหมีการซ้ือสิทธิ์ขาย

เสียงและทุจริตคอรัปชั่น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เจาหนาที่ภาครฐั ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป 

5. สถานท่ีดําเนินการ   
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เรือ่ง แตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยปรองดอง 

สมานฉันทขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
2. เผยแพรประชาสัมพันธประกาศดังกลาว ตามชองทางการประชาสัมพันธตางๆ เชน เว็บไซต  

วารสารประชาสัมพันธ อบจ.ตาก  ทางสถานีวิทยุ  เปนตน 
/3. ผูบริหาร... 
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3. ผูบริหาร และบุคลากรปฏิบัติงานตามอาํนาจหนาที่ที่กําหนดไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักองคการบริหารสวนจังหวัด   องคการบริหารสวนจังหวัดตาก   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีความสามคัคี ปรองดอง สมานฉันทและความจงรักภักดตีอสถาบันชาตใินทุกภาคสวน  

 
***************************************** 
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1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่ศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

2.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่  96/2557 ลงวันที่  18 กรกฎาคม 2557  

เรื่องการจัดตั้งศูนยดํารงธรรม ใหแตละจังหวัดจัดตั้งศูนยดํารงธรรมจังหวัดข้ึนเพื่อรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข 
ใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน  
  ดังน้ัน เพื่อเปนไปตามประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึง
จัดตั้งศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดตากข้ึน ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัดตาก    

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อทาํหนาที่รองเรยีน รองทุกข ใหคาํปรึกษา กับประชาชน 
3.2 เพื่อรับปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทั่วไป 

5. สถานท่ีดําเนินการ   
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เรือ่ง แตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยดาํรงธรรม 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
2. เผยแพรประชาสัมพันธประกาศดังกลาว ตามชองทางการประชาสัมพันธตางๆ เชน เว็บไซต  

วารสารประชาสัมพันธ อบจ.ตาก  ทางสถานีวิทยุ  เปนตน 
3. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของปฏิบัติงานดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด   องคการบริหารสวนจังหวัดตาก   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของศูนยดํารงธรรม  

***************************************** 
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี

สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติวา ภายใตบังคับ มาตรา 

14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กําหนดไว ตาม
มาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) – (8) ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดตามบทบัญญัติดังกลาว ซ่ึงตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวและตามประกาศของคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐทุกแหงจะตองมีศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเปนสถานที่จัดเตรียมขอมูลขาวสารอยางนอยตามที่กฎหมาย
กําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจด ู

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการขอตรวจดขูอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูล 

ขาวสาร พ.ศ.2540 
3.2  เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบองคการบริหารสวนจังหวัดตากวาดวยการจัดใหมีขอมูล 

ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. 2547 
3.2  เพื่อใหสอดคลองและเปนตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ 

บานเมืองที่ด ีพ.ศ. 2556 

4. เปาหมาย 
ประชาชนและบุคคลทั่วไป ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน 

ผูใหญบาน ฯลฯ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6. วิธีการดําเนินการ 
ใหสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการการติดตอเพื่อ

ขอรับขอมูลขาวสารของราชการ หรือใหคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐและเปนศูนยประสานงาน
กับสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการตามระเบียบ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากวาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. 
2547 

/- แตงตั้ง... 
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-  แตงตั้งคณะทํางาน  
1. ปลัด อบจ.ตาก     หัวหนาศูนยบริการขอมูลฯ 
2. หัวหนาสํานักปลัด อบจ.    คณะทํางาน 
3. ผูอํานวยการกองทุกกอง    คณะทํางาน 
4. ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง สํานักปลัดฯ คณะทํางาน 
5. หัวหนาฝายประชาสัมพันธ    คณะทํางาน/เลขานุการ 
6. นางวิรัชกุล เจะอาหลี     คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ 

ใหมีหนาที่ 
1. จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษาคนควา ตลอดจน 

เผยแพร ขาย จําหนายจายแจก รวมทั้งจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารของราชการดวย 
2. เรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร 

เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ 

7. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับความสะดวกในการขอตรวจดูขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 
2540 และตามระเบียบองคการบริหารสวนจังหวัดตากวาดวยการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวให
ประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. 2547 

 

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

 
 

 

 

 

 



~ 102 ~ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  41 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

 

3. หลักการและเหตุผล 
 การประชาสัมพันธเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ภาครัฐและเอกชนใหการยอมรับวาเปนเรื่องที่จําเปนอยาง
มาก เพราะการประชาสัมพันธเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคกรใหประชาชนไดรับทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดานนโยบาย งบประมาณ กิจกรรม ผลงาน และโครงการตาง ๆ สงผลใหประชาชนไดแสดงความ
คิดเห็นตรงกับความเปนจริง เกิดความรูสึกที่ดีตอองคกร 
  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบ
ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินของตนเอง เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ 
การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการเผยแพรประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง รวดเร็วและทันตอเหตุการณ 

3. วัตถุประสงค 
 3.๑ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะจากองคการบริหารสวน
จังหวัดตากอยางทั่วถึง รวดเร็วและทันตอเหตุการณ 
 3.๒ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก 
 3.๓ เพื่อใหประชาชนมีทัศนะคติที่ดตีอองคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

4. เปาหมาย 
 4.๑ การเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ อสมท.ตาก ทางสถานีวิทย ุสวท.ตาก และ สวท.แมสอด 
สัปดาหละ ๖ วัน ๆ ละ ๓๐ นาท ี 
 4.๒. การจัดทําวารสาร อบจ.ตาก ปละ ๔ ฉบับ ๑๐,๔๐๐ เลม 
 4.๓. การจัดทําแผนพับขาวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก ปละ ๔ ฉบับ ๔๐,๐๐๐ แผน 
 ๔.4 การจัดทําหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ปละ ๑ ฉบับ ๖๐๐ เลม  
 4.๕ การจัดทําคูมือแนะนํา อบจ.ตาก ปละ ๑ ฉบับ ๙,๐๐๐ เลม 
 4.๖ การจัดทําวีดิทัศน/บรรยายสรุป ปละ ๑ เรื่อง ๆ ละ ๗-๑๐ นาท ี
 4.7 การจัดทําปายประชาสัมพันธ/ปายคัตเอาท ปละไมนอยกวา ๙๖ ปาย 
 4.๘ การถวายพระพรทางสื่อหนังสือพิมพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และพื้นที่ภายในจังหวัดตาก 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.๑ ศึกษารายละเอียดกอนจัดทําโครงการฯ เพื่อใหดําเนินการไดถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
 6.๒ วางแผนการดําเนินงาน 
 6.๓ จดัทําโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 
 6.๔ แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานและประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน
ที่เกี่ยวของ 
 6.๕ รวบรวมขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมทั้งภาพถาย 
 6.๖ ออกแบบปายประชาสัมพันธหรือออกแบบรูปเลม 
 6.๗ นําผลงานเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
 6.๘ ดาํเนินการจดัซ้ือ-จดัจางตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
 6.๙ ดาํเนินการตดิตั้งปายหรือแจกจายเอกสารใหกับกลุมเปาหมาย 
 6.๑๐ จดัทํารายงานสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2465 
 

8. งบประมาณ 
 8.๑. การเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุฯ จํานวน ๔๕๖,๐๐๐.- บาท 
 8.๒. การจัดทําวารสาร อบจ.ตาก  จํานวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
 8.๓. การจัดทําแผนพับขาวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก  จํานวน ๔๐,๐๐๐.- บาท 
 8.๔. การจัดทําหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
 8.๕. การจัดทําคูมือแนะนํา อบจ.ตาก  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
 8.๖. การจัดทําวีดิทัศน/บรรยายสรุป  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
 8.๗. การจัดทําปายประชาสัมพันธ/ปายคัตเอาท  จํานวน ๙๖๖,๐๐๐.- บาท 
 ๘.8 การถวายพระพรทางหนังสือพิมพ จํานวน       ๑๒๐,๐๐๐.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

๑๔. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จโครงการ 
 จํานวนชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธครบทัง้ 8 ชองทาง 
 
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  42 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการพัฒนาเว็บไซด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

2.   หลักการและเหตุผล 

 สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติขาวสารขอมูล พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา 14 และ
มาตรา 15 ที่กําหนดให หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได 
ประกอบกับตัวชี้วัดที่ 5.1 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ข้ันตอนที่ 4 กําหนดให
ประชาสัมพันธเผยแพร เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสวนราชการประจําจังหวัด ผานทางชองทางอยางนอย 5 ชองทาง โดย หน่ึงในหา ชองทาง
จะตองเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผานระบบอิเลคทรอนิกส  ไปยังสาธารณชน ประกอบกับเทคโนโลยี
สารสนเทศไดพัฒนาการมากข้ึน   การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนเริ่มผานหลายสื่อมากข้ึน และขาวสารมี
ความรวดเร็ว ทําใหทุกหนวยงานเริ่มตระหนักถึงการนําเสนอเน้ือหาขาวสารใหถูกตอง รวดเร็ว และสามารถ
สรางความนาเชื่อถือ และสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรได  

  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  ไดตระหนักถึงการใหขอมูลขาวสารของทางราชการแกประชาชนเปน
สิ่งสําคัญและจําเปน  จึงจัดทําโครงการพัฒนาเว็บไซดองคการบริหารสวนจังหวัดตากข้ึนเพื่อเปนการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงาน  กิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร  รวมทั้งการ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน และการใหบริการตางๆ ผานเครือขายอินเตอรเน็ตในรูปแบบของการสื่อสารสองทาง  
ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกรเพิ่มมากข้ึน โดยเนนการพัฒนาเว็บไซดองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก   ใหสอดคลองตามมาตรฐานเว็บไซดภาครัฐและรองรับการแสดงผลแบบ Responsive Design 
(Responsive Design คือ การออกแบบเพียงครั้งเดียว แตสามารถใชไดกับ  ทุกขนาดของหนาจอ) เพื่อใหเว็บ
ไซดขององคการบริหารสวนจังหวัดตากเปนเว็บไซดที่มีมาตรฐาน สามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว 
ครบถวน และทันสมัย ตลอดจนสามารถตอบสนองตอผูใชงานที่หลากหลายได ซ่ึงการพัฒนาเว็บไซดองคการ
บริหารสวนจังหวัดตากใหมีมาตรฐานดังกลาวจะครอบคลุมไปถึงการพัฒนาเว็บไซดใหรองรับกลุมผูใชงานที่มี
ปญหาทางสายตาและกลุมผูสูงอายุตามมาตรฐาน TWCAG ดวย อีกทั้งยังเปนการพัฒนาเว็บไซดเพื่อรองรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใชงานเว็บไซดในปจจบัุน  
เน่ืองจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต มีการใชอุปกรณ
พกพา หรือ สมารทดีไวซ (Smart Device) กันอยางแพรหลาย การเขาถึงขอมูลของประชาชนหรือผูรับบริการ
ภาครัฐ ภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงจากการเขาถึงผานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล เปนอุปกรณพกพา เชน 
สมารทโฟน แท็บเลต แล็ปทอป เปนตน นอกจากน้ียังมุงหวังใหเว็บไซดองคการบริหารสวนจังหวัดตากเปน
แหลงขอมูลหน่ึงที่เปนหนาตางของจังหวัดในการเชื่อมโยงไปยังกลุมผูใชงานสื่อสังคมออนไลนและเผยแพร
ขอมูลขาวสารของจังหวัดตากอยางมีคุณภาพ  
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3.   วัตถุประสงค 

   3.1   เพื่อพัฒนาเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ใหมีขอมูลใหมีความสวยงาม  ทันสมัยงายตอ
การนําไปใชงาน  ขอมูลครบถวนทันเหตุการณ และนาเยี่ยมชม   
   3.2   เพื่อเปนแหลงขอมูล ขาวสารความรู และเผยแพรผลงานใหประชาชนไดรับทราบ 
  3.3   เพื่อเปนชองทางใหประชาชนทุกคนไดเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว 

4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.๑   จัดจางลงระบบปฏิบัติการ และจัดจางทําเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ภายใตชื่อ 
โดเมนเนม คือ http://www.takpao.go.th” ใหมีความสวยงาม  ทันสมัย  นาสนใจ  สะดวก และงายตอการ
ใชงาน  แสดงถึงภาพลักษณที่ดีเปนสากล  โดยรองรับการแสดงผลแบบ Responsive Design 
  4.2   มีจํานวนผูเขาชมเว็บไซด  100,000  คน/ป 

5.   พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6.   วิธีดําเนินการ 

  ข้ันเตรียมการ 

    รวบรวมขอมูลจากองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  เพื่อนํามาออกแบบและพัฒนา เว็บไซต
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  ไดแก 

   6.1.   บริการประชาชน    
         6.1.1   ประวัติความเปนมา 
         6.1.2   ตราเครื่องหมาย 
               6.1.3   อํานาจหนาที่ของ อบจ., นโยบายการบริหาร 
         6.1.4   วิสัยทัศน พันธกิจ  
         6.1.5   ยุทธศาสตร  
         6.1.6   โครงสรางหนวยงาน ประกอบดวย โครงสรางการบรหิารงาน อบจ. , คณะ
ผูบริหาร, ฝายนิติบัญญัต,ิ หัวหนาสวนราชการ  
        6. 1.7   ขาวกจิกรรมผูบริหาร, ขาวประชาสัมพันธ, ขาวรับสมัครงาน, ขาวจัดซ้ือจดัจาง, 
หนังสือเวียน 
         6.1.8   วีดทีัศน อบจ. 
            6.1.9   วารสาร อบจ. 
          6.1.10 โพลแบบสํารวจ 
         6.1.11 หมายเลขโทรศัพทภายใน 
         6.1.12 ลิงคเว็บไซดที่เกี่ยวของ 
         61.13 ปายประชาสัมพันธแบบเปลี่ยนได (แบนเนอรสไลดในหนาแรก) 

 
/6.1.14 หนาเพจ... 
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        6.1.14 หนาเพจแสดงข้ันตอนการจองหองประชุม, เพจแสดงข้ันตอนการจองสนาม
กีฬาและสระวายนํ้า และ เพจเกร็ดความรูอาเซียน 
        6.1.15 ดาวนโหลดคูมือประชาชน 
         6.1.16 รายการวทิย ุ
         6.1.17 รับฟงเพลงบนหนาเว็บไซด (สามารถปด/เปดได)  
  2.   บริการนักทองเที่ยว 
         6.2.1   ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว 
         6.2.2   ขนบธรรมเนียมประเพณี 
          6.2.3   รานอาหาร 
         6.2.4   โรงแรม-ทีพ่ัก 
  3.   บริการสวนราชการ 
         6.3.1   แผนปฏิบัติราชการ  (ประกอบดวย  แผนสามป, แผนดําเนินงาน, แผนติดตาม
และประเมินผล, แผนอัตรากําลัง 3 ป, แผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป และแผนการจัดหาพัสดุ) 
         6.3.2   คํารับรองและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
         6.3.3   ลิงคเชื่อมโยงไปยังระบบคลีนิกเซ็นเตอร 
         6.3.4   รายงานสรปุผลการจัดซ้ือ-จัดจาง 
         6.3.5   รายงานการประชุมสภาฯ 
         6.3.6   รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ 
  4.   ระบบ Knowledge Management 
         4.4.1   ระบบรองเรียนรองทุกข 
         4.4.2   กระดานถาม – ตอบ (เว็บบอรด)  
   5.   ฟงกชั่นสาํหรับรองรบัเว็บไซด 2 ภาษา ไดแก ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
   6.   ระบบเก็บสถิติผูเขาชมเว็บไซด (แสดงผลแบบกราฟ ดูขอมูลยอนหลังได)   
   7.   ระบบเชื่อมโยงกับโซเซียลเน็ตเวิรก ไดแก  แชรเน้ือหาขาวสารภายในเว็บไซตไปยัง โซ
เซียลเน็ตเวิรก และการแสดงผลของแฟนเพจเฟสบุค 
 
    ข้ันดําเนินการ 
   6.2   ขออนุมัติโครงการจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
   6.3.  ดําเนินการจัดซ้ือจดัจางตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
  6.4   ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดตาก   
   6.5   ตดิตั้งและทดสอบระบบเว็บไซตองคการบรหิารสวนจังหวดัตาก   
    6.6   นําเสนอและสงมอบงานพรอมคูมือการใชงาน 
   6.6   รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 

7.   ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ 2561 – 2564  
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8.  งบประมาณดําเนินการ 
  ปงบประมาณละ 100,000 บาท   

9.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10.  ตัวช้ีวัดผลสําเร็จโครงการ 

  จํานวนผูเยี่ยมชมเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดตาก   

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  43 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมการเผยแพรรายงานทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

2.  หลักการและเหตุผล 
  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีนโยบายในการใหบริการประชาชนเหนือตนเอง    (Service the 
people above self) และเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีหลักการให
หนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการที่อยูในความครอบครองหรือควบคลุมดูแลของ
หนวยงานของรัฐใหประชาชนทราบ ซ่ึงการเผยแพรรายงานทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ถือ
เปนกิจกรรมหน่ึงที่ใหบริการขอมูลทางการเงินแกหนวยงานภายนอกและประชาชนที่สนใจ พรอมทั้งรายงาน 
ผลการดําเนินงานขององคการบรหิารสวนจังหวัดตากที่มีความถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได  

3.  วัตถุประสงค 
1. เพื่อเผยแพรรายงานทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 2. เพื่อรายงานผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  
 3. เพื่อใหบริการขอมูลทางการเงินแกหนวยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป  

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  หนวยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

6.  วิธีการดําเนินการ 
 การดําเนินการรายงานทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก สามารถดําเนินการไดหลาย
ชองทาง ดังน้ี  

1) การประชาสัมพันธในรูปแบบของแผนพับ 
2) ติดประชาสมัพันธรายงานทางการเงินที่ปายประชาสัมพันธภายในสํานักงานองคการ

บริหารสวนจังหวดัตาก 
3) ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวดัตาก และสื่อสังคมออนไลน เชน 

Facebook   

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.  2561 - 2564 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

/10. ตัวชี้วดั... 
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10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1  หนวยงานภายนอกและประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลรายงานทางการเงินของ

องคการบริหารสวนจังหวัดตากผานชองทางตางๆ ไดเขาใจมากข้ึน และงายข้ึน 
  10.2  เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกและประชาชนไดมีทราบผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ที่มีความถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได 
  

 
***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  44 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจางของ อบจ.ตาก  
 

2.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ กําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการจัดหาพัสดุ การใหบริการประชาชน   
การบริหารงานของหนวยงาน และการบริหารงบประมาณตองเปดเผยขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของใหประชาชน
เขาตรวจดูได ณ สถานที่ของสวนราชการ 
 เพื่อใหการดําเนินงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและโปรงใสและเพื่อเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ
สําหรับขาราชการและบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตากไดยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ 
และขอบังคับอื่นๆ เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ    
 องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ
จัดจาง  จึงไดจัดทําโครงการการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวน   จังหวัด
ตาก   
 

3.  วัตถุประสงค 
เพื่อเผยแพรการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของหนวยงานอยาง

แพรหลายในทุกสื่อ เชน สวนราชการ ที่ทําการกํานัน ผูใหญบาน และเว็บไซตของหนวยงาน ฯลฯ เพื่อให
ประชาชนไดรับรู รับทราบเทากันกับหนวยงานราชการ และเพื่อเปนการประชาสัมพันธสัญญาจัดซ้ือจัดจางให
ผูสนใจสามารถเขาตรวจสอบไดโดยสะดวก  
   

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  การเผยแพรและประชาสัมพันธการจัดซ้ือจัดจางของแผนงาน/โครงการ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตากเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ 

 

5.  สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวดัตาก    
6. วิธีการดําเนินการ   
 6.1. รวมรวบเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.2. จัดทํารายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางแตละเดือน 
 6.3. สงรายงานการจัดซ้ือจัดจางใหฝายประชาสัมพันธ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อ
ดําเนินการประชาสัมพันธลงเว็บไซตของ อบจ.ตาก 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

/8. งบประมาณ... 
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8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 หนวยงานสามารถดําเนินการเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางโครงการ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และประชาชนสามารถเขาตรวจสอบไดโดยสะดวก 
    

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  45 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
 

2.  หลักการและเหตุผล 
  มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดให หนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่อใหประชาชน
เขาตรวจดูไดทั้งน้ีตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กําหนด (ประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู) และการปฏิบัติราชการ ของขาราชการและ
เจาหนาที่ตองอาศัยกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติใหถูกตอง และเปนธรรมทั้งในหนวยงาน ภาคราชการและการ
ปฏิบัติของหนวยงานภาคราชการตอหนวยงานเอกชนหรือประชาชน สอดคลองกับการ บริหารจัดการภาครัฐ 
ในการสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบ
คุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับการปฏิบัติตลอดจนหลักการคุมครอง สิทธิอยาง
เสมอภาคเทาเทียมกัน การสงเสริมและพัฒนาดานความรูความเขาใจสาระสําคัญและแนวปฏิบัติ ราชการ
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ จึงเปนเครื่องมือที่ชวยสรางความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ ในการ
ปฏิบัติราชการ โดยยึดมั่นการปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม และสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ ตาม
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีของขาราชการ   

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก มองเห็นความสําคัญดังกลาวขางตน จึงไดจัดกิจกรรมอบรมใหความรู
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้ึน เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว 
ใหแก บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ และสามารถนําความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูล ขาวสาร

ของทางราชการ พ.ศ. 2540 ไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและการรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และ
หนวยงานไดอยางถูกตอง  

3.3 เพื่อใหบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ตามหลัก
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไดอยางถูกตอง 

๓.4 เพื่อสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ด ี
   

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 

5.  สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวดัตาก   
 
 

 
 /6. วธิีดาํเนินการ... 
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6. วิธีการดําเนินการ   
 6.๑ แทรกกิจกรรมดังกลาว ในโครงการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

6.๒ จัดเตรียมขอมูลเพื่อใชประกอบการอบรม  
6.๓ ดําเนินการอบรม  
6.๔ ติดตามประเมินผลการอบรม 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบรหิารสวนจังหวดัตาก 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  สามารถปฏิบัติงาน ไดตรงตามวัตถุประสงคตามหลักการแหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  และประชาชน ทั่วไปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดตรงตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 
    

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  46 

 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการบริหารจดัการศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหา และสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
(Clinic Center) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

๒. หลักการและเหตุผล 
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตากไดจัดตั้งศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถ่ิน หรือ Clinic Center องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดย
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันระหวางสวนราชการ สถาบันศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาคเอกชนและประชาชนใน
จังหวัดตาก  

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตระหนักถึงการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของทุกภาคสวนจึงไดจัดทําโครงการบริหารจัดการศูนยเครือขายเพื่อแกไข
ปญหา และสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน (Clinic Center) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

๓. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อประสานการปฏิบัติงานและสรางเครือขายความรวมมือของทุกภาคสวนในการแกไขปญหา
ของประชาชนและการพัฒนาทองถ่ิน   
 3.๒ เพื่อสรางแหลงเรียนรูและเสริมสรางความรูแกทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในจังหวัดตาก  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  บริหารจดัการศูนยเครือขายสําหรับเปนศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหา และสงเสริมการมีสวน
รวมในการพัฒนาทองถ่ิน  
 4.2  แสวงหาแนวทางการใหความรูที่มีความจําเปนในการแกไขปญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําฐานขอมูลการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตาก 
6.2 บริการขอมูลขาวสารของ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงาน

ราชการอื่นๆ ในจังหวัดตาก 
6.3 จัดจางทําเว็บไซตคลีนิกเซนเตอรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
6.4 บริหารจัดการศูนยเครือขายสําหรับเปนศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาสงเสริมการมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถ่ิน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
/8. ผูรับผิด... 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ 50,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
           สามารถบริหารจัดการศูนยเครือขายสําหรับเปนศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหา และสงเสริมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

***************************************** 
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3.การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการประชาสัมพันธเคลื่อนที่ “อบจ.ตาก พบประชาชน” 
 

2.  หลักการและเหตุผล 

          องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญที่สุดในจังหวัด มี
ขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดตาก บนพื้นที่กวา 16,407 ตารางเมตร ใหญเปนสองของ
ภาคเหนือ แบงการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 63 ตําบล 562 หมูบาน ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูกระจาย
กันในพื้นที่หางไกล มีฐานะยากจน ทุรกันดาร การคมนาคมไมสะดวก การสื่อสารยังไมสามารถเขาถึงประชาชน
ไดอยางทั่วถึง จึงทําใหประชาชนสวนใหญในพื้นที่หางไกล ยังไมมีความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ 
และผลการดําเนินงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก   

           องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการประชาสัมพันธเคลื่อนที่ “อบจ.ตาก พบ
ประชาชน” ซ่ึงมีลักษณะการดําเนินโครงการโดยการลงพื้นที่ไปยังอําเภอตางๆ ทั้ง 9 อําเภอของจังหวัดตาก 
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร นําเสนอ ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และแผนการดําเนินงานการ
พัฒนาตางๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ประชาสัมพันธชองทางการสื่อสาร เชน รายการวิทยุ เว็บไซต เฟสบุค สื่อ
สิ่งพิมพ ฯ ใหประชาชนรับทราบ เพื่อใหสามารถติดตามขอมูลขาวสารไดอยางตอเน่ือง  และยังเปนชองทางใน
การติดตอสื่อสารระหวางองคกรกับประชาชน อีกทั้งการลงพื้นที่ไปยังอําเภอตางๆ ยังสามารถใหบริการ การรับ
ฟงปญหาความตองการ ความเดือดรอน และขอรองเรียนตางๆ ในพื้นที่ ที่เปนความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก จากประชาชนโดยตรง และนําไปดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดอยางตรงจุด และ
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา รูจัก และเขาใจ ในบทบาทอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตากมากยิ่งข้ึนอีกดวย ทั้งน้ีเพื่อใหเปนไปตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 ที่หนวยงานภาครัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารตางๆ ใหกับประชาชนไดรับทราบ  และหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ที่มีการบริหารงานแบบโปรงใส เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมและรับรูขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินงาน และชองทางการประชาสัมพันธ การติดตอสื่อสารระหวางประชาชนกับหนวยงานของ
ภาครัฐ เพื่อรวมตรวจสอบใหการดําเนินงานเปนไปดวยความสุจริต กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนและ
สวนรวมอยางแทจริง 

3. วัตถุประสงค 
 

 3.1  เพื่อนํานโยบายการพัฒนา ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ
ปจจุบัน   ไปเผยแพรประชาสัมพันธ สรางความเขาใจใหกับประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดตาก 
 

/3.2 เพื่อใหประชาชน... 
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 3.2  เพื่อใหประชาชนไดเขาใจ ในบทบาท อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดมาก
ข้ึน และนําขอมูลขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนไปเผยแพรใหเขาถึงประชาชนในพื้นที่หางไกล 
 3.3  เพื่อนําชองทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดจัดทําข้ึน ไปเผยแพร
ใหประชาชนไดรับทราบ และสามารถติดตามขอมูลขาวสารไดอยางตอเน่ือง 
 3.3  เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดมีการนําเสนอปญหา ความเดือดรอน ขอรองเรียน รองทุกข และ
ความตองการในพื้นที่ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดตากไดนําไดปฏิบัติราชการและพิจารณาแกไข 
 3.4  เพื่อนําความรูเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
ไปเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบและเขาใจ 
 3.5  เพื่อใหประชาชนไดเกิดความศรัทธาตอองคการบริหารสวนจังหวัดตาก อันสงผลไปสู
ความสัมพันธอันดีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดตาก กับ ประชาชน  

4. เปาหมาย 
 

 ประชาชนในทุกพื้นที่จังหวัดตาก ที่เขารวมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บําบัดทุกขบํารุงสุขสรางรอยยิ้ม
ใหประชาชน และ โครงการพัฒนาตามแนวนโยบายทั้ง 7 ดาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ครั้งละ 
200-400 คน 
   

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  ศึกษารายละเอียดกอนการจัดทําโครงการฯ เพื่อใหดําเนินการไดถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
6.2  จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 
6.3   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดแนวทางการ 

ดําเนินงานที่เกี่ยวของ 
6.4   ติดตอประสานงาน เกี่ยวกับสถานที่ดําเนินการ และกําหนดการจัดโครงการ รวมกับโครงการ 

จังหวัดเคลื่อนที่บําบัดทุกขบํารุงสุขสรางรอยยิ้มใหประชาชน ที่ดําเนินการโดยจังหวัดตาก และ รวมกับ
โครงการตามนโยบายการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6.5   รวบรวมขอมูลที่ไดจากการประสานงานกับคณะทํางานจัดเตรียมขอมูลขาวสารและผลการ 
ปฏิบัติงานในยุทธศาสตร 7 ดาน เพื่อเตรียมจัดทําบอรดนิทรรศการ และนําเสนอผลการดําเนินงานในพื้นที่
น้ันๆ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงการพัฒนาที่ดําเนินการโดยองคการบริหารสวนจงัหวัดตาก 

6.6   จดัทําหนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวของ 
6.7   จัดเตรียมขอมูลขาวสาร เอกสารสิ่งพิมพ เพื่อนําไปเผยแพรประชาสัมพันธดําเนินการจัด 

โครงการ 
6.8   ดําเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจายตามระเบียบฯ 
6.9   จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และสรุปขอมูลความตองการของประชาชนจาก 

แบบสอบถาม และกิจกรรมที่ดําเนินการไปแลว 
6.10 ประเมินผลโครงการเปนรายไตรมาส เพื่อสรุปแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

กิจกรรมตางๆ ในโครงการ เพื่อใหตรงตามความตองการของประชาชน และสามารถดึงดูดความสนใจจาก
ผูเขารวมโครงการไดมากข้ึน 
 

 
/7.ระยะเวลา... 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 

 ปงบประมาณละ 100,000 บาท 
 

9. สถานท่ีดําเนินการ  
 ภายในพื้นที่จังหวดัตาก 

9. ผูรับชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จโครงการ 
 

 -  เชิงปริมาณ 
  จํานวนผูเขารวมโครงการในแตละครั้งไมนอยกวา 200 คน 
 -  เชิงคุณภาพ 
  ประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดตากมีความรูความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่  รับทราบ
ผลการดําเนินงาน สิทธิตาม พรบ.ขอมูลขาวสารฯ ชองทางการติดตอสื่อสาร การประชาสัมพันธ ชองทางการ
รองเรียน รองทุกข ขององคการบริหารสวนจังหวัดตากมากยิ่งข้ึน 
 
     

***************************************** 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการสรางเครือขายนักประชาสัมพันธทองถ่ินในจังหวัดตาก 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตาง ๆ ของรัฐฯ เปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง
การเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน 
เชน การที่ประชาชนจะสามารถใชสิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
ประชาชนควรจะตองมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูน้ัน เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการเลือกผูน้ันเขามาเปนผูแทนของตนในสภา เปนตน เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหม่ันคง 
ดังน้ัน การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนทราบอยางถูกตองและโปรงใสจึงเปนสิ่งจําเปน 
 องคการบริหารสวนจังหวัด ไดเห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับ
ประชาชนไดทราบอยางทั่วถึง และใหความสําคัญกับสื่อทองถ่ินในจังหวัด จึงตองการพัฒนาเครือขายนัก
ประชาสัมพันธทองถ่ินและประชาชนทั่วไป ใหมีความรูความเขาใจในขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการบริการ
สาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด และสามารถคัดเลือกขาว ผลิตขาว จัดรูปแบบ
รายการ โดยพิจารณาคัดเลือกเรื่องประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบตามความเหมาะสม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อฝกอบรมสัมมนาเพิ่มพูนทักษะนักประชาสัมพันธทองถ่ินของจังหวัดตากและทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่

3.2  เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการบรกิารสาธารณะที่อยูใน 
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแกนักประชาสัมพันธทองถ่ิน 
 3.3  เพื่อสรางเครอืขายและสงเสริมความสัมพันธระหวางนักประชาสัมพนัธทองถ่ินและ 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน สื่อมวลชน (นักหนังสือพิมพสวนกลาง/ทองถ่ิน, ผูสื่อขาว
โทรทัศน, ผูสื่อขาวเคเบ้ิลทีวี, และนักจัดรายการวิทยุ/วิทยุชุมชน) บุคลลากรของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ รวมทั้งผูสังเกตการณ และ
บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 50 คน 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบรหิารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานใน/นอกจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  ศึกษารายละเอียดกอนการจดัทาํโครงการฯ เพือ่ใหดําเนินการไดถูกตองตามระเบียบที่เกีย่วของ 

/6.2 ตดิตอประสาน... 
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6.2  ติดตอประสานงานกับกลุมเปาหมาย 
6.3  รวบรวมขอมูลที่ไดจากการประสานงานเพื่อวางแผนจัดทําโครงการฯ 
6.4   จดัหาสถานที่ฝกอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
6.5   จดัหาหัวขอบรรยายที่เหมาะสมและตรงตามความตองการของผูเขารับการฝกอบรม และจัด 

ตารางการอบรมใหเหมาะสม 
6.6   จดัทําโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 
6.7    แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานและประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดแนวทางการดาํเนินงานที่

เกี่ยวของ 
6.8 ติดตอประสานงานกับวิทยากร เพื่อบรรยายในหัวขอบรรยายที่กําหนดไว 
6.9 จัดทําหนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวของ 
6.10 ดําเนินการจดัฝกอบรมตามกําหนดการฝกอบรมฯ 
6.11 ดําเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจายตามระเบียบฯ 
6.12  จัดทาํรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  
   
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ 300,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 - ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ  

จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย 
 - ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ  

ผูเขารวมโครงการพัฒนาความรูความเขาใจในขอมูลขาวสารการบริการสาธารณะเพิ่มข้ึน 
 

 
***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 49 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการแตงตั้งคณะทาํงานเพื่อชี้แจงการขอเท็จจริงการปฏิบัติงานของ องคการบริหารสวนจังหวดั

ตากตอประชาชน และสื่อมวลชน 

2.หลักการและเหตุผล  
ปจจุบันมีประชาชน และสื่อมวลชน ที่ติดตามขอมูลขาวสาร การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดตาก  ผานทางสื่อตางๆ เปนจํานวนมาก นอกจากน้ี ยังมีการเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ ซ่ึง
บางครั้งขอคิดเห็นเหลาน้ัน อาจกอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน หรือ เขาใจผิด ดังน้ัน การนําเสนอขาวสาร 
หรือการตอบขอคิดเห็นตางๆ จึงตองใชขอมูลที่เปนขอเท็จจริงในเรื่องตางๆ ประกอบกับเหตุผล ความจําเปน 
ขอระเบียบของทางราชการ  ที่จะสามารถสรางความเขาใจอันดีระหวาง องคการบริหารสวนจังหวัดตากกับ
ประชาชนได แสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในการบริหารงาน ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

3.วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหการนําเสนอขอมูลขาวสาร การตอบขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นตางๆ เปนไปดวยความถูกตอง 

เหมาะสม สรางความเขาใจอันดี ระหวางองคกรกบัภาคกับประชาชน 
3.2 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารทีเ่ปนความจริง จากองคกร ไมหลงเชื่อขาวสารที่

ผิดพลาดคลาดเคลื่อน  
3.2 เพื่อสรางภาพลักษณ ที่ดีใหกับองคกร  

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนทั่วไป ที่มีขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ผานชองทางสื่อตางๆ เชน เว็บไซต โทรศพัท เฟสบุค  

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6.วิธีดําเนินการ 

6.1 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชี้แจงการขอเท็จจริงการปฏิบัติงานของ องคการบริหารสวนจังหวดัตากตอ

ประชาชน และสื่อมวลชน 

6.2 รับเรื่องราวรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

6.3 เลขานุการรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ  หัวหนาสํานักปลัดฯ ลงนามแจงสวนราชการที่เกี่ยวของ 
และเสนอนายก อบจ.ตาก 

6.4 สวนราชการที่เกี่ยวของ รวบรวมขอมูล รางคําชี้แจง 
6.5 ประชุมคณะทาํงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาคําชี้แจง นิตกิรตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับ

ระเบียบกฎหมาย 
6.6 รายงานตอผูบริหาร 
6.7 เผยแพรประชาสัมพันธ และ ตอบคําขอชี้แจงไปยังผูรองเรียน 

/7.ระยะเวลา... 
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7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8.งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10.ตัวช้ีวัด 
 10.1  ประชาชน หนวยงานตางๆ สามารถเขาถึงขอมูลขององคการบริหารสวนจังหวัดตากได 
 10.2  องคการบริหารสวนจังหวัดไดเผยแพรขอมูล ขอเท็จจริง ตางๆ ใหประชาชนทราบ 
 
 

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

 
 

เผยแพร 

ประชาสัมพันธ 

เผยแพร 

ประชาสัมพันธ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 50 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการใหบริการตูรบัความคิดเห็น ตู ปณ.88 

2.หลักการและเหตุผล  
พระราชกฤษฎีกาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 เพื่อบรรเทา

ทุกข บํารุงสุข แกประชาชนภายในกรอบอํานาจหนาที่ ตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน การแจงเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน  ถือเปนอีกกิจกรรมหน่ึงที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนได  

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดกิจกรรมการใหบริการตูรับความคิดเห็นของประชาชน ตู ปณ. 
88 ข้ึน เพื่อใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  
รวมถึงการแจงเรื่องราวรองเรียน รองทุกข ตางๆ 

3.วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อเพิ่มชองทางใหภาคประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการ

บริหารสวนจังหวดัตาก 
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางในการรับแจงเรื่องราวรองเรียน รองทกุข ของประชาชน  

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนทั่วไป  

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักงานไปรษณียจังหวดัตาก 

6.วิธีดําเนินการ 

6.1 แตงตั้งเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบการใหบริการตูรับความคดิเห็น ตู ปณ.88 

6.2 ตดิตั้งตูรับความคิดเห็น ณ สํานักงานไปรษณยีจังหวัดตาก 

6.3 รับเรื่องรองเรียน รองทุกขของปะชาชน  
6.4 ตรวจสอบขอเท็จจริง และดําเนินการแกไขตามอํานาจหนาที ่
6.7 เผยแพรประชาสัมพันธ และ ตอบคําขอชี้แจงไปยังผูรองเรียน 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8.งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

/9.ผูรับผิดชอบ... 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10. ตัวช้ีวัด 
 10.1  ประชาชน หนวยงานตางๆ สามารถแสดงความคดิเห็นผานองคการบริหารสวนจังหวัดตากได 
 10.2  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดทราบความคดิเห็นของประชาชนในเรื่องตางๆ 
 
 

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

 
 

เผยแพร 

ประชาสัมพันธ 

เผยแพร 

ประชาสัมพันธ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  51 

3.การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ       
 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจดัทาํยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตาก และจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

๒. หลักการและเหตุผล 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548   ไดกําหนดใหทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินงานพัฒนา    โดยที่การวางแผนดังกลาวจะตองใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ในทองถ่ิน และทุกภาคสวน ในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวม
แกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ิน โดยผานกระบวนการประชุม
ประชาคมทองถ่ินเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีความสอดคลองเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ไดแจงแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัด
ประชุมประชาคมทองถ่ินรวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด    และคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน ระดับจังหวัด เพื่อจัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร      การพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และจัดประชุมประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัดเพื่อพิจารณานํามา
กําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
 เพื่อใหการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตาก        
และจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก สําเร็จลุลวงบรรลุวัตถุประสงค และ
เปาหมาย เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางที่เกี่ยวของ จึงไดจัดทําโครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตาก และ
จัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตากข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค 
 

 3.1. เพื่อใหการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตาก มี
ทิศทาง การดําเนินงานในภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด สอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด และปญหาความตองการของประชาชน 
 3.2. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตาก นํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง 
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 3.3. เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก สามารถบูรณาการกบัแผนพัฒนาในทุกระดับ และตอบสนองความตองการของประชาชนได 

๔. เปาหมาย 
 

 4.1 จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน ระดับจังหวัดฯ ประกอบดวย คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ผูบริหาร ประธานสภาฯ และปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตาก ทั้ง 68 แหง หัวหนาสวนราชการในจังหวัดตาก ผูแทนภาคประชาคม 
ทั้ง 9 อําเภอ ในเขตจังหวัดตาก และเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดตากที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก รวมทั้งสิ้นจํานวน 250 คน 
 4.2 จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน ระดับอําเภอฯ จํานวน 9 ครั้ง 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  และพื้นที่ภายในจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ 
 6.2 ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง/จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ 

 6.3 ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ 
 6.4 เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม 
 6.5 ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ 450,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1   การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตาก มีทิศทางการพัฒนาไปในทางเดียวกัน 
              10.2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตาก มียุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินของตนเอง 
  10.3. แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก มี
การบูรณาการกับแผนพัฒนาในทุกระดับ และตอบสนองความตองการของประชาชนในจังหวัดตากไดอยาง
แทจริง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  52 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการประชาสัมพันธเคลื่อนที่ “อบจ.ตาก พบประชาชน” 
 

2.  หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญที่สุดในจังหวัด มีขอบเขต
ความรับผิดชอบครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดตาก บนพื้นที่กวา 16,407 ตารางเมตร ใหญเปนสองของภาคเหนือ 
แบงการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 63 ตําบล 562 หมูบาน ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูกระจายกันในพื้นที่
หางไกล มีฐานะยากจน ทุรกันดาร การคมนาคมไมสะดวก การสื่อสารยังไมสามารถเขาถึงประชาชนไดอยาง
ทั่วถึง จึงทําใหประชาชนสวนใหญในพื้นที่หางไกล ยังไมมีความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ และผล
การดําเนินงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก   

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการประชาสัมพันธเคลื่อนที่  “อบจ.ตาก พบ
ประชาชน” ซ่ึงมีลักษณะการดําเนินโครงการโดยการลงพื้นที่ไปยังอําเภอตางๆ ทั้ง 9 อําเภอของจังหวัดตาก 
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร นําเสนอ ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และแผนการดําเนินงานการ
พัฒนาตางๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ประชาสัมพันธชองทางการสื่อสาร เชน รายการวิทยุ เว็บไซต เฟสบุค สื่อ
สิ่งพิมพ ฯ ใหประชาชนรับทราบ เพื่อใหสามารถติดตามขอมูลขาวสารไดอยางตอเน่ือง  และยังเปนชองทางใน
การติดตอสื่อสารระหวางองคกรกับประชาชน อีกทั้งการลงพื้นที่ไปยังอําเภอตางๆ ยังสามารถใหบริการ การรับ
ฟงปญหาความตองการ ความเดือดรอน และขอรองเรียนตางๆ ในพื้นที่ ที่เปนความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก จากประชาชนโดยตรง และนําไปดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดอยางตรงจุด และ
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา รูจัก และเขาใจ ในบทบาทอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตากมากยิ่งข้ึนอีกดวย ทั้งน้ีเพื่อใหเปนไปตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 ที่หนวยงานภาครัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารตางๆ ใหกับประชาชนไดรับทราบ  และหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ที่มีการบริหารงานแบบโปรงใส เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมและรับรูขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินงาน และชองทางการประชาสัมพันธ การติดตอสื่อสารระหวางประชาชนกับหนวยงานของ
ภาครัฐ เพื่อรวมตรวจสอบใหการดําเนินงานเปนไปดวยความสุจริต กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนและ
สวนรวมอยางแทจริง 

3. วัตถุประสงค 
 

 3.1  เพื่อนํานโยบายการพัฒนา ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ
ปจจุบัน   ไปเผยแพรประชาสัมพันธ สรางความเขาใจใหกับประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดตาก 
 3.2  เพื่อใหประชาชนไดเขาใจ ในบทบาท อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดมาก
ข้ึน และนําขอมูลขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนไปเผยแพรใหเขาถึงประชาชนในพื้นที่หางไกล 
 3.3  เพื่อนําชองทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดจัดทําข้ึน ไปเผยแพร
ใหประชาชนไดรับทราบ และสามารถติดตามขอมูลขาวสารไดอยางตอเน่ือง 
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3.3  เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดมีการนําเสนอปญหา ความเดือดรอน ขอรองเรียน รองทุกข และ
ความตองการในพื้นที่ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดตากไดนําไดปฏิบัติราชการและพิจารณาแกไข 
 3.4  เพื่อนําความรูเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
ไปเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบและเขาใจ 
 3.5  เพื่อใหประชาชนไดเกิดความศรัทธาตอองคการบริหารสวนจังหวัดตาก อันสงผลไปสู
ความสัมพันธอันดีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดตาก กับ ประชาชน  

4. เปาหมาย 
 

 ประชาชนในทุกพื้นที่จังหวัดตาก ที่เขารวมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บําบัดทุกขบํารุงสุขสรางรอยยิ้ม
ใหประชาชน และ โครงการพัฒนาตามแนวนโยบายทั้ง 7 ดาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ครั้งละ 
200-400 คน 
   

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  ศึกษารายละเอียดกอนการจัดทําโครงการฯ เพื่อใหดําเนินการไดถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
6.2  จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 
6.3   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดแนวทางการ 

ดําเนินงานที่เกี่ยวของ 
6.4   ติดตอประสานงาน เกี่ยวกับสถานที่ดําเนินการ และกําหนดการจัดโครงการ รวมกับโครงการ 

จังหวัดเคลื่อนที่บําบัดทุกขบํารุงสุขสรางรอยยิ้มใหประชาชน ที่ดําเนินการโดยจังหวัดตาก และ รวมกับ
โครงการตามนโยบายการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6.5   รวบรวมขอมูลที่ไดจากการประสานงานกับคณะทํางานจัดเตรียมขอมูลขาวสารและผลการ 
ปฏิบัติงานในยุทธศาสตร 7 ดาน เพื่อเตรียมจัดทําบอรดนิทรรศการ และนําเสนอผลการดําเนินงานในพื้นที่
น้ันๆ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงการพัฒนาที่ดําเนินการโดยองคการบริหารสวนจงัหวัดตาก 

6.6   จัดทําหนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวของ 
6.7   จัดเตรียมขอมูลขาวสาร เอกสารสิ่งพิมพ เพื่อนําไปเผยแพรประชาสัมพันธดําเนินการจัด 

โครงการ 
6.8   ดําเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจายตามระเบียบฯ 
6.9   จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และสรุปขอมูลความตองการของประชาชนจาก 

แบบสอบถาม และกิจกรรมที่ดําเนินการไปแลว 
6.10 ประเมินผลโครงการเปนรายไตรมาส เพื่อสรุปแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

กิจกรรมตางๆ ในโครงการ เพื่อใหตรงตามความตองการของประชาชน และสามารถดึงดูดความสนใจจาก
ผูเขารวมโครงการไดมากข้ึน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ 100,000 บาท 

/9. สถานที่.. 
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9. สถานท่ีดําเนินการ  
 ภายในพื้นที่จังหวดัตาก 

9. ผูรับชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จโครงการ 
 

 -  เชิงปริมาณ 
  จํานวนผูเขารวมโครงการในแตละครั้งไมนอยกวา 200 คน 
 -  เชิงคุณภาพ 
  ประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดตากมีความรูความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่  รับทราบ
ผลการดําเนินงาน สิทธิตาม พรบ.ขอมูลขาวสารฯ ชองทางการติดตอสื่อสาร การประชาสัมพันธ ชองทางการ
รองเรียน รองทุกข ขององคการบริหารสวนจังหวัดตากมากยิ่งข้ึน 
 
     

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  53 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

2.หลักการและเหตุผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และ

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหองคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่ตามระเบียบตามขอ 11 ซ่ึงการแตงตั้ง
คณะกรรมการดังกลาวถือเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญและเพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อให
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ
เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตากเปนไปอยางตอเน่ือง และเปนไปตามระเบียบฯ 
 
3.วัตถุประสงค 

มีคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคการบริหารสวนจังหวดัตาก เพื่อดาํเนินการตามหนาทีด่ังน้ี 
3.1 เพื่อจดัทํารางแผนพฒันาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวดัตาก กาํหนด 
 3.2 เพื่อจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

3.3 เพื่อจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือ
บุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจงัหวัดตาก 
 
4.  เปาหมาย 

แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ซ่ึงประกอบดวย
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  หัวหนาสวนการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  และประชาคม
จังหวัดตาก เพื่อเปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ครบตาม
จํานวนที่ระเบียบกําหนด 

5.  สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
กรณีที่ใหประชาคมทองถ่ินคัดเลือก ใหผูบริหารทองถ่ินดําเนินการจัดใหมีการประชุมประชาคมทองถ่ิน 

เพื่อใหที่ประชุมกําหนดจํานวนผูแทนประชาคม และดําเนินการคัดเลือกกันเอง 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  
 

/8.งบประมาณ... 
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8.  งบประมาณ 
  ไมใชงบประมาณ   

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ   องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
องคการบริหารสวนจังหวดัตากมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดตามองคประกอบ และดําเนินหนาที่ตามระเบียบฯกําหนด  
 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  54 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวดัตาก 

2.หลักการและเหตุผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และ

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหองคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่ตามระเบียบตามขอ 10  ซ่ึงการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวถือเปน
กิจกรรมที่มีความสําคัญและเพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตากเปนไปอยางตอเน่ือง และเปนไปตามระเบียบฯ 
 
3.วัตถุประสงค 
 มีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวดัตาก เพื่อดําเนินการตามหนาที่ ดังน้ี 

 3.1 เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 3.2 เพื่อรวมจดัทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับ

การ 
จัดทํารางแผนพัฒนา 

  3.3 เพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน 
 3.4 เพื่อใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหาร

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 3.5 เพื่อพจิารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.6 เพื่อแตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่

เห็นสมควร 
 
4.  เปาหมาย 

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก หนวยงานราชการ  ประชาคมจังหวัดตาก 
เพื่อเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

5.  สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 กรณีที่ใหสภาทองถ่ินคัดเลือก  

6.1.1 ในกรณีที่ตําแหนงน้ันวางลงเน่ืองจากครบวาระการดํารงตําแหนงใหจัดใหมีการ
คัดเลือกแทนตําแหนงที่วางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบวาระการดํารงตําแหนง  

/6.1.2 ในกรณีที่... 
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6.1.2 ในกรณีที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอทางราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจ
คัดเลือกไดกอนการครบวาระการดํารงตําแหนงไดกอนสี่สิบหาวัน และใหผูที่ไดรับการคัดเลือกมีวาระการดํารง
ตําแหนงไมกอนวันที่ผูดํารงตําแหนงเดิมครบวาระ 

6.2 กรณีที่ใหประชาคมทองถ่ินคัดเลือก ใหผูบริหารทองถ่ินดําเนินการจัดใหมีการประชุม
ประชาคมทองถ่ิน เพื่อใหที่ประชุมกําหนดจํานวนผูแทนประชาคม และดําเนินการคัดเลือกกันเอง 

6.3 กรณีที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก ใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนภาค
ราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่เห็นวาสามารถใหคําแนะนําอันเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ินได 
 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

9.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ   

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ   องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนจังหวดัตากมีคณะกรรมการพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัดตากตาม
องคประกอบ และดําเนินหนาที่ตามระเบียบฯ กาํหนด 
  

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  55 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวดัตาก 

2.หลักการและเหตุผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และ

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหองคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่ตามระเบียบตามขอ 29 ซ่ึงการแตงตั้ง
คณะกรรมการดังกลาวถือเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญและเพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อให
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ
เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตากเปนไปอยางตอเน่ือง และเปนไปตามระเบียบฯ 
 
3.วัตถุประสงค 

มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจงัหวัดตาก เพื่อดําเนินการ
ตามหนาที่ ดังน้ี 

 3.1  เพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.2  เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
               3.3  เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

 3.4  เพื่อแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

4.  เปาหมาย 
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ซ่ึงประกอบ 

ดวย หัวหนาสวนองคการบริหารสวนจังหวัดตาก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก หนวยงานราชการ 
ประชาคมจังหวัดตาก เพื่อเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 
5.  สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 
/6. วิธีดํา... 

6.วิธีดําเนินการ 
6.1 กรณีที่ใหสภาทองถ่ินคัดเลือก  

6.1.1 ในกรณีที่ตําแหนงน้ันวางลงเน่ืองจากครบวาระการดํารงตําแหนงใหจัดใหมีการ
คัดเลือกแทนตําแหนงที่วางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบวาระการดํารงตําแหนง  
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6.1.2 ในกรณีที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอทางราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจ
คัดเลือกไดกอนการครบวาระการดํารงตําแหนงไดกอนสี่สิบหาวัน และใหผูที่ไดรับการคัดเลือกมีวาระการดํารง
ตําแหนงไมกอนวันที่ผูดํารงตําแหนงเดิมครบวาระ 

6.2. กรณีที่ใหประชาคมทองถ่ินคัดเลือก ใหผูบริหารทองถ่ินดําเนินการจัดใหมีการประชุม
ประชาคมทองถ่ิน เพื่อใหที่ประชุมกําหนดจํานวนผูแทนประชาคม และดําเนินการคัดเลือกกันเอง 

6.3 กรณีที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก ใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนภาค
ราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่เห็นวาสามารถใหคําแนะนําอันเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ินได 
 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

9.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ   

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ   องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนจังหวดัตากมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก ตามองคประกอบ และดําเนินหนาที่ตามระเบียบฯ กําหนด 

 

 ***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 56 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการสงเสริมการตรวจสอบการกํากับดูแลการจัดหาพัสดุของ อบจ.ตาก  

2.  หลักการและเหตุผล 
  ดวยพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 มีผลบังคับใชในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และบังคับใชกับ
หนวยงานของรัฐ เชน ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ เปนตน ซ่ึงหลักการการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตอง
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและตรวจสอบได รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการ
ทุจริต 
 เพื่อใหการดําเนินงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและโปรงใสและเพื่อเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ
สําหรับขาราชการและบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตากไดยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ 
และขอบังคับอื่นๆ เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ    
 องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือจัดจาง  
จึงไดจัดทําโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวดัตาก   
 
3.  วัตถุประสงค 

เพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจาง ตามขอตกลงคุณธรรมเพื่อ
ยกระดับความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐในหนวยงาน และเตรียมพรอมการรองรับเมื่อพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช 
   
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการสังเกตการณ รวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ เพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน และสอดคลองกับหลักการ ดานคุมคา ดานโปรงใส ดานมีประสิทธิภาพ
และดานประสิทธิผล ตรวจสอบได 

 
5.  สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวดัตาก    

6.  วิธีการดําเนินการ   
 6.1. จัดทําหนังสือถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อขอความอนุเคราะห
คัดเลือกผูแทนชุมชน  
 6.2. รวบรวมรายชื่อผูแทนชุมชนของแตละอําเภอ 
 6.3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูแทนแตละชุมชนเปนคณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการตรวจรับใน
การจัดซ้ือจัดจาง 

/6.ระยะเวลา... 
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
    
 

**************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 57 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

2.หลักการและเหตุผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู  โดยที่  “การติดตาม”  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูก
ออกแบบมาเพื่อใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพ
ของวิธีการดําเนินงาน หากโครงการมีระบบการติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน
ดําเนินงานตาง ๆ เชน การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตาง ๆ การระบุปญหาที่
เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของ
กลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน 
 ในสวนของการ “ประเมินผล” น้ัน เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ข้ึนอยู
กับวัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการ
ปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวน้ันใหผลอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูล
ยอนกลับที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากน้ี การประเมินผลยังถือเปน
กระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความ
เที่ยงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได 

3.วัตถุประสงค 
 3.1. เพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 3.2. เพื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา และภาพรวมทั้งหมดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559  

3.3. เพื่อรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
ประจําป พ.ศ. 2559 ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

3.4. เพื่อรายงานความกาวหนาและติดตามโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4.  เปาหมาย 
4.1. จดัทํารายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)  
4.2. จดัประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
4.3. การลงพื้นที่เพื่อตดิตามโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

/5.พื้นที่... 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1. รวบรวมขอมูลการดําเนินงานโครงการ  
 6.2. ดาํเนินการสาํรวจความพึงพอของผูที่เกี่ยวของตอการดาํเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา และภาพรวมทั้งหมด 
 6.3. จดัทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 6.4. จดัประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
เปนรายไตรมาส 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ   องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

9.  งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ 50,000 บาท   

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1   องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก  
 10.2   องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดทราบความกาวหนา ปญหาและอุปสรรค  เพือ่ใชในการ
วางแผนการจัดทาํแผนพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 
***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 58 

มิติท่ี 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมจัดทาํแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 

2. หลัการและเหตุผล   
 หนวยตรวจสอบภายใน  เปนเครื่องมือหรือกลไกสําคัญของฝายบริหาร  ในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินงาน  และระบบการควบคุมภายในขององคกร  ทั้งในดานการบริหารการเงินการคลัง  การบัญช ี 
การจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารงาน นอกจากน้ันการตรวจสอบภายในจะมีสวนชวยสงเสริมให เกิด
กระบวนการกํากับดูแลที่ดี  และความโปรงใสในการปฏิบัติงานปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต   

การปฏิบัติงานในฐานะผูตรวจสอบ เจาหนาที่ตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาที่ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2545 ซ่ึงงาน
ตรวจสอบภายในไมใชเปนการทําหนาที่ตรวจสอบการรับ-จายเงิน วาตรงตาม เอกสารหรือตามนโยบายหรือ
ระเบียบที่กําหนดไวหรือไมเทาน้ัน และไมใชเปนงานดนหาการทุจริต แตเปนการปองกันการทุจริต และคนหา
ขอบกพรองของระบบงาน วามจีุดใดที่เปนชองทางใหเกิดการ รั่วไหล หรือปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ  พรอม
ทั้งพยายามแกไขใหดีข้ึน การตรวจสอบภายใน จึงมุงชวยฝายบริหารใหดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงค 
สงเสริมใหงานประสบความสําเร็จ เปนการเพิ่ม คุณคาใหกับองคกร (Value Added) ซ่ึงถือเปนองคประกอบที่
สําคัญ ของระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ดังน้ัน ผูทําหนาที่ตรวจสอบภายใน จะตองเปน
บุคคลที่มความรู ความเชาใจ เกี่ยวกับภารหนาที่ของทุกหนวยรับตรวจในองคกร กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติหนาที่ของหนวยรับตรวจ และการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูตรวจสอบ โดยที่
หนวยตรวจสอบ ภายในขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก อยูในโครงสรางการแบงสวนงาน โดยข้ึนตรงกับ
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก (ในฐานะผูบริหารงานประจํา) โดยตรง 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดานการเงินการบัญชี และ
ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 3.2  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ขององคกรใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่งมติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่กําหนด 
 3.3  เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  และสามารถตัดสินใจ
แกปญหาตางๆไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 
 3.4 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในวามีอยูเพียงพอเหมาะสมหรือไม และสามารถลขอบกพรอง 
ขอผิดพลาด หรือเสนอกิจกรรมควบคุมและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตางๆใหมีประสิทธิภาพ และใหมี
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเปนไปอยางคุมคา ประหยัด  รวมทั้ง 
สามารถชวยปองปรามการทุรจิต หรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ราชการได 
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 3.5 เพื่อลดขอผิดพลาดหรือขอบกพรองขององคกร กอนที่ผูตรวจสอบภายนอกจะเขาทําการ
ตรวจสอบ (สํานักงานตรวจเงินแผนดิน) 

4. เปาหมาย 
สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดัตาก  (สํานักการชาง/สาํนักปลัด/กองกิจการสภา/กอง

แผนและงบประมาณ/กองคลัง/ กองการศึกษาฯ กองการเจาหนาที่และหนวยตรวจสอบภายใน) 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6. วิธีการดําเนินการ  
6.1. จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การตรวจสอบ

ภายใน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2545  โดยกําหนดใหเจาหนาที่ตรวจสอบ ภายใน เสนอ
แผนการตรวจสอบภายในประจําปตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือน กันยายน และเมื่อไดรับ
อนุมัติแลวใหสงสําเนาแผนดังกลาว ใหผูวาราชการจังหวัด และสํานักงานตรวจ เงินแผนดิน ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ไดรับอนุมัติ 
 6.2. แจงหนวยรับตรวจ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

6.3. เรื่องที่ทําการตรวจสอบ 
6.3.1. ตรวจสอบดานงบประมาณ 
6.3.2. ตรวจสอบดานการเงินการคลัง และการบัญช ี
6.3.3. ตรวจสอบการบริหารจัดการพัสด ุ

     6.3.4 การใช การเบิกจาย และการเก็บรักษาพัสด ุ
 6.3.5 การควบคุมทะเบียนทรัพยสิน 
 6.3.6 การตรวจสอบการจําหนายพัสด ุ

6.3.7 การตรวจสอบยานพาหนะ การสั่งจายนํ้ามันเชื้อเพลิง การซอมบํารุง ดูแลรักษา 
6.3.8. การตรวจสอบเงินยืม และการสงใชเงินยมื 

     ฯลฯ 

7. ระยะเวลาในการตรวจสอบ    
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1. การดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีความโปรงใส มีธรรมาภิบาลและปองกัน
การทจุรติได 
 10.2. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ขององคกรใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่กําหนด 

10.3. ผูบริหารไดรับทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  และสามารถตัดสินใจแกปญหา
ตางๆไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 

10.4. ระบบการควบคุมภายในมีอยูเพียงพอเหมาะสม และสามารถลดขอบกพรอง ขอผิดพลาด หรือ
เสนอกิจกรรมควบคุมและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตางๆใหมีประสิทธิภาพ และใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเปนไปอยางคุมคา ประหยัด  รวมทั้งสามารถ ชวยปองปรามการทุ
รจิต หรือประพฤติมชิอบในการปฏิบัติหนาที่ราชการได 
 10.5. ลดขอผดิพลาดหรือขอบกพรองขององคกร กอนที่ผูตรวจสอบภายนอกจะเขาทําการตรวจสอบ 
(สํานักงานตรวจเงินแผนดิน) 

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

 
   
 
 



~ 143 ~ 
 

รายละเอียดโรงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  59 

1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการจดัทําการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2544 โดยระเบียบดังกลาว
กําหนดใหหนวยรับตรวจ จัดวางระบบควบคุมภายใน  โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ได
กําหนดใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอเน่ือง โดยใหทุกสวนราชการจัดทํา
รายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูกํากับดูแล ภายในเกาสิบวัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
(ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป) โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกระทรวงมหาดไทย ไดสงเสริม
สนับสนุนใหทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 5 และ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ตั้งแตปงบประมาณ 2550 เปนตนมา  นับตั้งแต
วันที่ระเบียบดังกลาวมีผลบังคับใช  ซ่ึงทําใหการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานและประเมินผลการควบคุมภายในไดผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน 
 

 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในฐานะหนวยรับตรวจไดตระหนักถึงหลักการพื้นฐานในการควบคุม

ภายใน ทั้งในการควบคุมภายในโดยผูบริหารทุกระดับ และเจาหนาที่ในระดับตาง ๆ จึงไดจัดทําระบบควบคุม

ภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เปนแนวทางในการจัดระบบควบคุมภายในให

เหมาะสมกับลักษณะขนาดและภารกิจใหแลวเสร็จ เกิดการยอมรับของประชาชนและความรวมมือกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินภายในจังหวัดตาก เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

และแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

3. วัตถุประสงค 

 3.1. เพื่อใหจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6  เปนไปตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และแลว

เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

 3.2. เพื่อใหจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เปนไปตามหนังสือที่มท 0805/ว

194 ลงวันที่  19 มกราคม 2553 เรื่อง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํากิจกรรม “ความเสี่ยงที่มี

นัยสําคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

 3.3. เพื่อใหจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 

ตามเกณฑแบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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4. เปาหมาย 

สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดัตาก  (สํานักการชาง/สกันักปลัด/กองกิจการสภา/กอง

แผนและงบประมาณ/กองคลัง/ กองการศึกษาฯ กองการเจาหนาที่และหนวยตรวจสอบภายใน) 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

6. วิธีการดําเนินการ 

 6.1. ทาํหนังสือยกเลิกคําสั่งและแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ใหเปน

ปจจุบัน  

 6.2. ทาํหนังสือแจงสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดัตาก  (สํานักการชาง/สักนักปลดั/

กองกิจการสภา/กองแผนและงบประมาณ/กองคลัง/ กองการศึกษาฯ กองการเจาหนาที ่ใหจดัทํารายงานการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6   

 6.3. จดัทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ในระดับองคกร 

 6.4. สงรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูกํากับดูแล ภายในเกาสิบวัน นับจากวัน

สิ้นปงบประมาณ (ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป) 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1. การจัดทาํรายงานการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6  เปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และแลว
เสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนด 
 10.2. การจัดทาํรายงานการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน เปนไปตามหนังสือที่มท 0805/ว
194 ลงวันที ่19 มกราคม 2553 เรื่อง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํากิจกรรม “ความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
 10.3. การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 

ตามเกณฑแบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  

***************************************** 
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มิติท่ี 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมการเผยแพรรายงานทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

2.  หลักการและเหตุผล 
  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีนโยบายในการใหบริการประชาชนเหนือตนเอง (Service the 
people above self) และเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีหลักการให
หนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการที่อยูในความครอบครองหรือควบคลุมดูแลของ
หนวยงานของรัฐใหประชาชนทราบ ซ่ึงการเผยแพรรายงานทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ถือ
เปนกิจกรรมหน่ึงที่ใหบริการขอมูลทางการเงินแกหนวยงานภายนอกและประชาชนที่สนใจ พรอมทั้งรายงาน 
ผลการดําเนินงานขององคการบรหิารสวนจังหวัดตากที่มีความถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได  

3.  วัตถุประสงค 
3.1. เพื่อเผยแพรรายงานทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 3.2. เพื่อรายงานผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  
 3.3. เพื่อใหบริการขอมูลทางการเงินแกหนวยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป  

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  หนวยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

6.  วิธีการดําเนินการ 
 การดําเนินการรายงานทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก สามารถดําเนินการไดหลาย
ชองทาง ดังน้ี  

6.1 การประชาสัมพันธในรูปแบบของแผนพับ 
6.2 ติดประชาสมัพันธรายงานทางการเงินที่ปายประชาสัมพันธภายในสํานักงานองคการ 

บริหารสวนจังหวดัตาก 
6.3 ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวดัตาก และสื่อสังคมออนไลน เชน  

Facebook   

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564 

/8.งบประมาณ... 
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8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1  หนวยงานภายนอกและประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลรายงานทางการเงินขององคการบริหาร

สวนจังหวัดตากผานชองทางตางๆ ไดเขาใจมากข้ึน และงายข้ึน 
 10.2  เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกและประชาชนไดมีทราบผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก ที่มีความถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได 
  

 
***************************************** 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

 

3. หลักการและเหตุผล 
 การประชาสัมพันธเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ภาครัฐและเอกชนใหการยอมรับวาเปนเรื่องที่จําเปนอยาง
มาก เพราะการประชาสัมพันธเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคกรใหประชาชนไดรับทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดานนโยบาย งบประมาณ กิจกรรม ผลงาน และโครงการตาง ๆ สงผลใหประชาชนไดแสดงความ
คิดเห็นตรงกับความเปนจริง เกิดความรูสึกที่ดีตอองคกร 
  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบ
ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินของตนเอง เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ 
การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการเผยแพรประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง รวดเร็วและทันตอเหตุการณ 

3. วัตถุประสงค 
 3.๑ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะจากองคการบริหารสวน
จังหวัดตากอยางทั่วถึง รวดเร็วและทันตอเหตุการณ 
 3.๒ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก 
 3.๓ เพื่อใหประชาชนมีทัศนะคติที่ดตีอองคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

4. เปาหมาย 
 4.๑ การเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ อสมท.ตาก ทางสถานีวิทย ุสวท.ตาก และ สวท.แมสอด 
สัปดาหละ ๖ วัน ๆ ละ ๓๐ นาท ี 
 4.๒. การจัดทําวารสาร อบจ.ตาก ปละ ๔ ฉบับ ๑๐,๔๐๐ เลม 
 4.๓. การจัดทําแผนพับขาวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก ปละ ๔ ฉบับ ๔๐,๐๐๐ แผน 
 ๔.4 การจัดทําหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ปละ ๑ ฉบับ ๖๐๐ เลม  
 4.๕ การจัดทําคูมือแนะนํา อบจ.ตาก ปละ ๑ ฉบับ ๙,๐๐๐ เลม 
 4.๖ การจัดทําวีดิทัศน/บรรยายสรุป ปละ ๑ เรื่อง ๆ ละ ๗-๑๐ นาท ี
 4.7 การจัดทําปายประชาสัมพันธ/ปายคัตเอาท ปละไมนอยกวา ๙๖ ปาย 
 4.๘ การถวายพระพรทางสื่อหนังสือพิมพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และพื้นที่ภายในจังหวัดตาก 
 

/6. วิธดีํา... 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.๑ ศึกษารายละเอียดกอนจัดทําโครงการฯ เพื่อใหดําเนินการไดถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
 6.๒ วางแผนการดําเนินงาน 
 6.๓ จดัทําโครงการเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 
 6.๔ แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานและประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน
ที่เกี่ยวของ 
 6.๕ รวบรวมขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมทั้งภาพถาย 
 6.๖ ออกแบบปายประชาสัมพันธหรือออกแบบรูปเลม 
 6.๗ นําผลงานเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
 6.๘ ดาํเนินการจดัซ้ือ-จดัจางตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
 6.๙ ดาํเนินการตดิตั้งปายหรือแจกจายเอกสารใหกบักลุมเปาหมาย 
 6.๑๐ จดัทํารายงานสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2465 
 

8. งบประมาณ 
 8.1 การเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุฯ จํานวน ๔๕๖,๐๐๐.- บาท 
 8.๒. การจัดทําวารสาร อบจ.ตาก  จํานวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
 8.๓. การจัดทําแผนพับขาวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก  จํานวน ๔๐,๐๐๐.- บาท 
 8.๔. การจัดทําหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
 8.๕. การจัดทําคูมือแนะนํา อบจ.ตาก  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
 8.๖. การจัดทําวีดิทัศน/บรรยายสรุป  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
 8.๗. การจัดทําปายประชาสัมพันธ/ปายคัตเอาท  จํานวน ๙๖๖,๐๐๐.- บาท 
 8.๘. การถวายพระพรทางหนังสือพิมพ จํานวน       ๑๒๐,๐๐๐.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

๑๔. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จโครงการ 
 จํานวนชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธครบทัง้ 8 ชองทาง 
 
 

***************************************** 
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1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

2.หลักการและเหตุผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู  โดยที่  “การติดตาม”  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูก
ออกแบบมาเพื่อใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพ
ของวิธีการดําเนินงาน หากโครงการมีระบบการติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน
ดําเนินงานตาง ๆ เชน การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตาง ๆ การระบุปญหาที่
เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของ
กลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน 
 ในสวนของการ “ประเมินผล” น้ัน เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ข้ึนอยู
กับวัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการ
ปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวน้ันใหผลอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูล
ยอนกลับที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากน้ี การประเมินผลยังถือเปน
กระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความ
เที่ยงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได 

3.วัตถุประสงค 
 3.1. เพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ  
 3.2. เพื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา และภาพรวมทั้งหมดประจําปงบประมาณ  

3.3. เพื่อรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
ประจําป พ.ศ. 2559 ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

3.4. เพื่อรายงานความกาวหนาและติดตามโครงการประจําปงบประมาณ  

4.  เปาหมาย 
4.1. จดัทํารายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)  
4.2. จดัประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
4.3. การลงพื้นที่เพื่อตดิตามโครงการประจําปงบประมาณ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

/6. วิธดีําเนิน... 
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6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1. รวบรวมขอมูลการดําเนินงานโครงการ  
 6.2. ดาํเนินการสาํรวจความพึงพอของผูที่เกี่ยวของตอการดาํเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา และภาพรวมทั้งหมด 
 6.3. จดัทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 6.4. จดัประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
เปนรายไตรมาส 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ   องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

9.  งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ 50,000 บาท   

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1   องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก  
 10.2   องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดทราบความกาวหนา ปญหาและอุปสรรค  เพือ่ใชในการ
วางแผนการจัดทาํแผนพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 
***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 63 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการสงเสริมการตรวจสอบการกํากับดูแลการจัดหาพัสดุของ อบจ.ตาก  

2.  หลักการและเหตุผล 
  ดวยพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 มีผลบังคับใชในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และบังคับใชกับ
หนวยงานของรัฐ เชน ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ เปนตน ซ่ึงหลักการการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตอง
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและตรวจสอบได รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการ
ทุจริต 
 เพื่อใหการดําเนินงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและโปรงใสและเพื่อเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ
สําหรับขาราชการและบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตากไดยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ 
และขอบังคับอื่นๆ เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ    
 องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือจัดจาง  
จึงไดจัดทําโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก   
 
3.  วัตถุประสงค 

เพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจาง ตามขอตกลงคุณธรรม    เพื่อ
ยกระดับความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐในหนวยงาน และเตรียมพรอมการรองรับเมื่อพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช 
   
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการสังเกตการณ รวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ เพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน และสอดคลองกับหลักการ ดานคุมคา ดานโปรงใส ดานมีประสิทธิภาพ
และดานประสิทธิผล ตรวจสอบได 

 
5.  สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวดัตาก    

6.  วิธีการดําเนินการ   
 6.1. จัดทําหนังสือถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อขอความอนุเคราะห
คัดเลือกผูแทนชุมชน  
 6.2. รวบรวมรายชื่อผูแทนชุมชนของแตละอําเภอ 
 6.3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูแทนแตละชุมชนเปนคณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการตรวจรับใน
การจัดซ้ือจัดจาง 

/6.ระยะเวลา... 
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
    
 

**************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  64 

มิติท่ี 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการฝกอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพงานกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

2. หลักการและเหตุผล 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคลเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถ่ิน มี

ความเปนอิสระในการบริหารงาน  เพื่อใหทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจกิจการของทองถ่ินไดเอง โดยคํานึงถึง
เจตนารมณของประชาชน สาระสําคัญการปกครองสวนทองถ่ิน เนนหลักการการถวงดุลอํานาจในการ
ตรวจสอบการทุจริต จึงมีฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ รับผิดชอบบริหารกิจการของทองถ่ินตามอํานาจ
หนาที่ และเพื่อใหการบริหารงานการปกครองทองถ่ินมีประสิทธิภาพ ทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร 
จะตองรับผิดชอบรวมกันในประโยชนหรือความตองการของประชาชน  ซ่ึงทั้งสองฝายจะตองมีความเขาใจ
คํานึงถึงประโยชนของประชาชน  รวมมือและมีการประสานงานกันในการทําหนาที่ของตน การที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารเงินงบประมาณจํานวนมาก ยอมเปนการเปดชองทางที่จะนําไปสูการกระทําที่เปน
การทุจริตได ปญหาการทุจริตในองคกรในระบบราชการ ถือเปนปญหาสําคัญระดับชาติ ซ่ึงบ่ันทอนความ
นาเชื่อถือและภาพลักษณของประเทศ เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณในการพัฒนาประเทศ สาระสําคัญการ
ปกครองสวนทองถ่ิน เนนหลักการการถวงดุลอํานาจในการตรวจสอบการทุจริต โดยในการตรวจสอบ ปองกัน
และปราบปรามการกระทําอันเปนการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ซ่ึงมีหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรง แตกลไกดังกลาวอาจไมครอบคลุมทั่วถึง  

 การพัฒนาทองถ่ิน มีหลักการที่ความสําคัญและตองสงเสริมให“การมีสวนรวมของประชาชน”เกิดข้ึน 
สะทอนเจตนารมณในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนอยางชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงาน
ภาครัฐภายใตแนวคิดการบริหารภาครฐัแบบมีสวนรวม(Participatory Governance) และแนวคิดธรรมาภบิาล 
(Good Governance) ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนมีกฎหมายหลายฉบับประกัน
สิทธิของประชาชนดานการมีสวนรวม กําหนดหนาที่ของภาครัฐในการเปดใหประชาชนมีสวนรวม เชน 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา วาดวยการบริหารกจิการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 
นอกจากน้ันแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการยังกําหนดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไวเชนกัน 
 การมีสวนรวมของประชาชน ถือเปนหัวใจหรือเปนองคประกอบที่ขาดมิได การเปดโอกาสใหประชาชน
ปกครองตนเอง  หรือกําหนดวิถีชีวิตและอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชน ซ่ึงจะเห็นวาการกําหนดใหผูบริหาร
ทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน  ตองเปนตัวแทนของประชาชน และกําหนดใหสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารงาน และตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีเปาหมายการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดตรงจุด แกปญหาไดรวดเร็ว 

 
/สรางความโปรง... 
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สรางความโปรงใส รวมทั้งเปนวิธีที่ชวยเสริมสรางความเขมแข็ง ความเปนเจาของชุมชน และเสริมสราง
ประชาธิปไตยทองถ่ิน    

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตระหนักถึงความสําคัญของการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต วามีความสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินและเพื่อเปนการเสริมสรางการมีสวนรวม ฝายนิติบัญญัติและฝาย
บริหาร จึงจําเปนตองมีความรู ความเขาใจในการพัฒนาทองถ่ินในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทองถ่ินที่
ยึดหลักการ 
 บริหารจัดการเพือ่ปองกันการทุจริต จึงไดจัดทาํโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภา 
ในหัวขอ“บทบาทสภาทองถ่ินและการจัดการเพือ่ปองกันการทจุริตในภาครัฐ” ซ่ึงเปนการพัฒนาความรู ความ
เขาใจในการพัฒนาทองถ่ินในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการพัฒนาที่ยึดหลักการ การบริหารจัดการเพื่อปองกัน
การทจุรติในภาครัฐ และสามารถนําไปปรับใชในกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อการกาํหนดนโยบายพัฒนา
ทองถ่ิน ที่สามารถสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง    

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในการพัฒนาทองถ่ินในรูปแบบตางๆโดยยึดหลักการ การบริหาร
จัดการเพื่อปองกันการทจุริตในภาครัฐ ใหกับฝายนิติบัญญัติ  ฝายบริหาร และเจาหนาที่องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก  

4. เปาหมาย 
 จัดอบรมใหความรู ความเขาใจ การบริหารจัดการเพื่อปองกันการทุจริตในภาครัฐ และศึกษาดูงาน 
ที่เกี่ยวของกับแนวทางการบริหารจัดการขององคกรอื่นๆ โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแกประธาน / รองประธาน /
เลขานุการ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก คณะผูบริหาร และเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดตาก รวม 2 
ครั้ง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก หรือศึกษาดูงานภาย/ภายนอกจังหวดัตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  ขออนุมัติโครงการ 
6.2  ประสานงานกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 
6.3  เตรียมการจดัฝกอบรม เชน ประสานสถานที่/ประสานองคกรขอศึกษาดูงาน/วิทยากร/จัดเตรียม

เอกสารแบบพิมพ 
6.4  จัดโครงการฝกอบรม 
6.5  ประเมินผลและรายงานการฝกอบรม ตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ปงบประมาณละ 400,000 บาท 

 
/9.หนวยงานที่... 
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9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวดั  องคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการพัฒนาทองถ่ินโดยยึดหลักการ การบริหารจัดการเพื่อ

ปองกันการทุจริตในภาครัฐ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ในรูปแบบตางๆ และสามารถและนําไปปรับใชใน
กระบวนการตาง ๆ ในการกาํหนดนโยบาย เพื่อใหการพัฒนาทองถ่ิน ทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตากไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  65 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการฝกอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพและบทบาทสภาทองถ่ินในจังหวัดตาก  

 

2.  หลักการและเหตุผล 
 

 ปจจุบันกระแสของการมีสวนรวมทางการเมือง กําลังมีความตื่นตัวคอนขางสูง โดยเฉพาะการมีสวน
รวมในการปฏิรูปการเมือง สังคม ภาคประชาชนตองการเห็นการเมืองและสังคมเกิดความเอื้อประโยชนตอ
ผู ด อยโอกาสมากขึ้น และสรางสรรคสังคมที ่เกิดความเทาเทียม การมีสวนรวมคือการเปดโอกาสให
ประชาชนไมวาบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไมวาทางตรงหรือทางออม 
ในลักษณะของการรวมรับรู รวมคิด รวมทํา  ในสิ่งที่มีผลกระทบตอตนเองหรือชุมชน  สังคมไทยไดมีการให
ความสําคัญ  การตอตานการทุจริต เห็นไดจากการที่รัฐบาลไดกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต องคความรูในการตอตานการทุจริต ใหบุคลากรทุกภาคสวนในจังหวัดตาก  รวมกันปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อมุงหวังที่จะใหปญหาการทุจริตลดนอยลง จึงดําเนินการบูรณาการความรวมมือ
กับทุกภาคสวน โดยมีเจตนารมณ  หลักเพื่อสรางเครื่องมือประสานการดําเนินงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดับชาติ และพัฒนากลไกในการทํางานอยางบูรณาการระหวางภาครัฐและ
ประชาชน โดยกําหนดวิสัยทัศน คือ “สังคมไทย โปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมสุจริต 
เคารพกฎหมาย ทุกภาคสวนรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริต”  
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก   ไดตระหนักถึงความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
พัฒนารวมกันเพื ่อเสริมสรางคานิยมวัฒนธรรมสุจริต และพัฒนากลไกในการปองกันการทุจริตใหเปนที่
ประจักษแกสังคม อยางยั่งยืน ทําการสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารราชการดวย
ความโปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมความดีจะทําใหการปองกันการทุจริตเกิดความยั่งยืน จึงไดรวมกับ
สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดตาก  จัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทสภาทองถ่ินใน 
จังหวัดตาก ในหัวขอ“อปท.ตากโปรงใส รวมใจตานทุจริต”  

 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุน คานิยมความซ่ือสัตยสุจริต องคความรูดานการตอตานการทุจริต ใหกบั

ผูบริหารทองถ่ิน สมาชกิสภาทองถ่ินและเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดตาก 
3.2 เพื่อสรางความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดตาก กับสาํนักงาน ป.ป.ช.ประจําจงัหวัดตาก   
3.3 เพื่อผูบริหาร  และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดตาก   มคีวามรูความเขาใจใน

คุณธรรม จริยธรรม และความด ีทําใหการปองกันการทุจริตเกดิความยั่งยืน สงผลใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดตากโปรงใส 

 

4. เปาหมาย 
 จัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทสภาทองถ่ินในจังหวดัตาก ในหัวขอ“อปท.ตากโปรงใส 
รวมใจตานทจุรติ”ใหกับสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดตาก  โดยมผีูรวมโครงการฯ จํานวน  350  คน 

 
/5.สถานที่... 
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5. สถานท่ีดําเนินการ 
 

 ภายในจังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานงานหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

6.3 ประสานงาน กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ  
 6.4 จดัเตรียมสถานที่ วสัดุ อุปกรณ เอกสาร แบบพิมพตางๆ  
 6.5 จดัฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทสภาทองถ่ินในจังหวัดตาก ในหัวขอ“อปท.ตาก
โปรงใส รวมใจตานทุจรติ”  
 6.6 สรุปผล ประเมินผลและรายงานผลการดาํเนินการ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 

8. งบประมาณ     
 ปงบประมาณละ 400,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวดั องคการบริหารสวนจังหวดัตาก   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1.  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และเจาหนาที่ขององคกรปกครองทองถ่ินจังหวัดตาก 
มีคานิยมความซ่ือสัตยสจุริต และองคความรูดานการตอตานการทุจรติ  

10.2.  สรางความรวมมอืในการทํางานรวมกันของหนวยงานตามขอตกลงความรวมมือ (MOU) ใน
การปองกันและปราบปรามการทจุริต  
        

 
***************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  66 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

2.หลักการและเหตุผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดําเนินการอยู  โดยที่  “การติดตาม”  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา
เพื่อใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากโครงการมีระบบการติดตามที่ดแีลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนดําเนินงานตาง ๆ 
เชน การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตาง ๆ การระบุปญหาที่เกิดข้ึนในโครงการ
และการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดู
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 
 ในสวนของการ “ประเมินผล” น้ัน เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะ
ผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวน้ันใหผลอยางไร นําไปสูความสําเร็จ
ตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกบั
การใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับที่
สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากน้ี การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสิน
คุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรง เปน
ปรนัย เชื่อถือได 

3.วัตถุประสงค 
 3.1. เพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ 
 3.2. เพื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดตากในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา และภาพรวมทั้งหมดประจําปงบประมาณ  

3.3. เพื่อรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

3.4. เพื่อรายงานความกาวหนาและติดตามโครงการประจําปงบประมาณ 

4.  เปาหมาย 
 4.1. จดัทํารายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)  
 4.2. จดัประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

4.3. การลงพื้นที่เพื่อตดิตามโครงการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

/6. วิธดีําเนิน... 
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6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1. รวบรวมขอมูลการดําเนินงานโครงการ  
 6.2. ดาํเนินการสาํรวจความพึงพอของผูที่เกี่ยวของตอการดาํเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา และภาพรวมทั้งหมด 
 6.3. จดัทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 6.4. จดัประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตากเปน
รายไตรมาส 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ   องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

9.  งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ 50,000 บาท   

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1   องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก  
 10.2   องคการบริหารสวนจังหวัดตากไดทราบความกาวหนา ปญหาและอปุสรรค  เพือ่ใชในการวาง
แผนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 
***************************************** 
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มิติท่ี 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมสีวนรวมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการฝกอบรมและศกึษาดูงานตามหลักการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี   

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  วาดวยการเสริมสราง
จิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึก
และคานิยม ใหแกหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกัน
แกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  ที่จะเปนกลไกในการแกปญหา การพัฒนา 
ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ  การบูร
ณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  สงเสริมบทบาทและการมีสวน
รวมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนา
เครือขายภาคประชาชนในเปนกลไกในการตรวจสอบ รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจง
ขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ดังน้ัน  การสรางองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี
การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล ซ่ึงจะทําใหองคกรสามารถขับเคลื่อนการทํางานใหเปนไปตามยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ตองกําหนดมาตรการหรือแนวทางการดําเนินงาน 
โดยใหความสําคัญกับภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกร ใหเกิด
ความโปรงใส  คุมคาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมถึงการพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือ
เบาะแสใหมีความสะดวก รวดเร็ว และหลากหลาย 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาองคกรใหมีการดําเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล  และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  เพื่อพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดตากไปสูองคกรทีไ่ดมาตรฐานตามหลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  และยกระดับมาตรฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร  โดยใหทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานขององคกร  โดยเฉพาะบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ซ่ึง
จะเปนผูขับเคลื่อนภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  ใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี  สามารถเปนตนแบบในดานการพัฒนา  จึงไดจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1.  เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดตากดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
สามารถเปนตนแบบของการพัฒนา และเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 

3.2.  เพื่อตอบสนองตอหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ด ีในการพัฒนาไปสูองคกรที่ได 
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑมาตรฐานบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

/3.3.เพื่อเสริมสราง... 
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 3.3.  เพื่อเสริมสรางจิตสํานึก และคานิยมใหกับบุคลากรในองคกรใหยึดมั่นในหลักการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองคกร  
 3.4.  เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และปลูกจิตสํานึกใหกับบุคลากรในองคกร  ไดนําหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในองคกร  

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เชิงปริมาณ 
  - กิจกรรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก และมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับ
บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 50 คน 
  -  กิจกรรมในการสงเสริมและเสริมสราง/การประเมินและตรวจสอบ การดําเนินการตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก และ
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  - บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
บริหารกิจการบานเมอืงที่ดี และมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

- บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดตระหนักถึงมาตรการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบในองคกร 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  หรือศึกษาดูงานภายใน/ภายนอกจังหวัดตาก 

6.  วิธีการดําเนินการ 
 6.1.  ขออนุมัติโครงการตอผูบริหาร 
 6.2.  ติดตอประสานงานวิทยากรบรรยาย/อภิปรายใหความรู 
 6.3.  ประสานงานในเรื่องสถานที่ฝกอบรม/สถานที่ศึกษาดูงาน/จัดเตรียมวัสดุที่จําเปน/ผูเขารับการฝกอบรม 

6.4.  ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม วัน เวลา และสถานที่กําหนด 
 6.5.  เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม 
 6.6.  สรุปรายงานผลการดําเนินการเสนอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

7.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ปงบประมาณละ 300,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจงัหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

/10.ตัวชีว้ัด... 
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10. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
 10.1  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  -  บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 50 คน 
  -  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  ดําเนินกิจกรรมตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไม
นอยกวา 5 กิจกรรม 
 10.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  -  บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  และมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
- บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 
มาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  -  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ผานการประเมินองคกรที่มีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี ตาม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมนอยกวารอยละ 80  
 

***************************************** 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมตดิปายประชาสมัพันธดานการปองกันการทุจรติ(คัตเอาท) 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน ประจําป 2558 (Corruption Perceptions Index 
2015) ผลคะแนนภาพลักษณคอรรัปชันโลกประจําป 2558 ประเทศไทยไดที่ 76 จาก 168 ประเทศ 
โดยเลขาธิการมูลนิธิองคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) เปดเผยผลการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน ประจําป 2558 ประเทศไทยไดคะแนน 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในกลุมประเทศอาเซียน 
 จากผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณปญหาคอรรัปชันของประเทศตางๆ ทั่วโลก แสดงใหเห็นวาปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชันยังคงเปนปญหาสําคัญที่ทุกประเทศตองเรงแกไข มิเชนน้ันจะทําใหเกิดปญหาอื่นตามมา ไมวา
จะเปนปญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่สําคัญมีความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนตองรวมมือกันเพื่อ
ขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการแสดงพลังและเจตนารมณใหทั่วโลกไดเห็น 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบ
ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินของตนเอง เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จึงไดจัดทํา
ปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และประพฤติมิชอบในองคกรข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1.  เพื่อประกาศความจงรักภักดี และรวมนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 3.2.  เพื่อเปนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนหลักในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิต 
 3.3.  กระตุนจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม ดวยการดํารงตนบนความซ่ือสัตยสุจริต 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก และประชาชนทั่วไป 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  และพื้นที่ภายในจังหวัดตาก 

6.  วิธีการดําเนินการ 
 6.1.  ทําบันทึกเสนอกิจกรรมตอผูบริหาร 
 6.2.  ออกแบบปายประชาสัมพันธดานการปองกันการทุจริต 
 6.3   นําผลงานเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
 6.4   ดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจางตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

/6.5 ดาํเนินการ... 
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 6.5   ดําเนินการติดตั้งปายตามสถานที่และอําเภอตางๆในจังหวัดตาก 
 6.6  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

7.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวดัตาก 

10. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
 ติดตั้งปายประชาสัมพันธครบทุกอําเภอภายในจังหวัดตาก 

 

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