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คำนำ 
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและบั่นทอนความ

เจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี
ความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
ความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้นที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่า
เป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธา
ต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง 
 ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. ได้มีคำส่ังที่ 69/2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วน
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 
 เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวนได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-พ.ศ.2564) 
ขึ้นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรมการทุจริต  
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

  การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมี
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ   ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนมาก
ขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ 

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด 

คุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน 

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 

   สภาพและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ 
ปราบปราม 
การทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างท่ีทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทำให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม  
ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ำรวย   ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทำ
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 
 



 

 

 
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส      การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ี 

ซับซ้อนขึ้น   โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ    ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบ
การทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของ 

การผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น 
ปัจจัยหนึ่งท่ีทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ทำให้
เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้พิเศษ ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการ 
เน้นเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมท่ีผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนแปลงจากยกย่องคนดี คนท่ีมีวาม 
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีมีตำแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติ ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบาป 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลำดับต้นท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลกระทบในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปช่ัน   
ถึงแม้ประเทศไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้นสำหรับผลการจัดอันดับประเทศโปร่งใสโลกปี 2560   ไทยได้คะแนน
เพิ่มขึ้นเป็น 37  คะแนน  ขยับขึ้นท่ี 96  ตามท่ีองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency  
International  หรือ IT) ได้ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (CPI)  ปี 2560  ปรากฏว่า  2 ใน 3  
จาก  180  ประเทศท่ัวโลกได้คะแนนต่ำกว่า  50  คะแนน  โดยประเทศท่ีได้อันดับความโปร่งใสสูงสุดคือนิซี
แลนด์  89  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100  สำหรับไทยได้  37  คะแนน  ดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา  2  คะแนน  
ขยับจากท่ี  101  ขึ้นไปอยู่ท่ี 96  จาก  180  ประเทศ  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็น
ประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูง 



 

 

   แม้ว่าในช่วงท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหา
การทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยลง สาเหตุท่ีทำให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสำคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง หรือ
อีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่
ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอำนาจ 
คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึก   ใน
สังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการทำงานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไก
หรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบนัยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับ  ธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลัก
ออกเป็น              6   ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบั ติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
 



 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
  1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
  4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
   1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริตจากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
   3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงการร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองท่ีมีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการ
เฝ้าระวังการทุจริต 



 

 

  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



 

 

ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต  (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 
 

กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ภาพรวม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 

  

 
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต  (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 

มิติที่  1 
การสร้างสังคมไม่
ทนต่อการทุจริต 

มิติที่  4 
การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ อปท. 

มิติที่  3 
การส่งเสริมบทบาท

และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

มิติที่  2 
การบริหารราชการเพื่อ

ป้องกันการทุจริต 

การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรท้ังข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น  และ
ฝ่ายประจำ 

การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 
 
 
 
 
มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

มาตรการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจการ  
การประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

การจัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอำนวยความ
สะดวก แก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง  
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

การจัดวางระบบการ
ตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน 

การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ  
หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการได้ 

การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

การเสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน 
เพื่อต่อต้านการทุจริต 



 

 

ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1. การสร้างสังคม 
ท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
 
 
 
 

1.1 สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรท้ังข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภา และฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน 

1.1.1 สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าท่ี
ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถ่ิน 
1) โครงการส่งเสริม
คุณธรรม   จริยธรรมสำหรับ
บุคลากรท้องถิ่น 
 

1.1.2 สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม 
 1) มาตรการ “การ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของฝา่ย
ข้าราชการการเมือง ฝ่าย
บริหารและฝ่ายขา้ราชการ
ประจำ” 
 

1.1.3 สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักท่ีจะไม่
กระทำการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือประโยชน์ทับซ้อน 
  1) มาตรการ “การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
องค์การบริหารส่วนตำบล  
คุ้งน้ำวน” 
 
1.2.1 สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
1) โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและปราบปรามทาง
ทุจริต 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
(บาท) (บาท) (บาท)  

 

  
1.2.2 สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
1) โครงการสร้างจิตสำนึก
เก่ียวกับการใช้พลังงาน 
2) โครงการรณรงค์ปลูก
จิตสำนึกการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 
3) โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4) โครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมและปัญหา
มลพิษ 
5) โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การใช้จักรยานใน
ชีวิตประจำวันเพ่ือสร้าง
สุขภาพปลอดภัยส่งเสริมการ
ลดใช้พลังงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
6) โครงการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวตำบล 
คุ้งน้ำวน 
 
1.2.3 สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
1) โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่เด็กและเยาวชน 
2) โครงการฝึกอบรมให้
ความรูแ้ละศึกษาดูงานการ
ประกอบอาชีพและอาชีพ
เสริมให้แก่สตรี เยาวชนและ
ประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน 
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 3) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรพอเพียง 
4) โครงการส่งเสริม
การเกษตรให้ประชาชนใน
ตำบล 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

 

 
 
 
 
1.3 การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

 
5) โครงการพัฒนาและแปร
รูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
 
1.3.1 สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
1) มาตรการ “การปลูกฝัง 
และสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมใหแ้ก่เด็กเล็ก 
(กิจกรรม โตไปไม่โกง)” 
 
1.3.2 สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
1) มาตรการ “การส่งเสริม
สภาเด็กและเยาวชนโปร่งใส” 
 
1.3.3 สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ 
1) โครงการสภาเด็ก        
คุ้งน้ำวนรวมใจพฒันา
สิ่งแวดล้อม 
2) โครงการหนูน้อยเดินตาม
รอยพระบาท 
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มิติท่ี 1 รวม 
15   โครงการ 
  0   กิจกรรม 
  4   มาตรการ 

445,000 445,000 445,000  

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

 
2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

 
1) กิจกรรม “ประกาศ
เจตจำนงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

 

 
2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

 
2.2.1 สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
ท้ังในเร่ืองการบรรจุแต่งต้ัง  
โยกย้าย โอน  เลื่อน
ตำแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน  
1) กิจรรม  “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน” 
2) มาตรการ “ออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ” 
3) มาตรการ “ออกคำสั่ง
มอบหมายการปฏบิัติงาน
ภายในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม” 
 
2.2.2 สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ 
โดยยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 
1) กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี” 
2) มาตรการ “ควบคุม 
กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำป ี
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

 

  
2.2.3 สร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน เพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1) โครงการรับชำระภาษี
และออกหน่วยรับชำระภาษี
เคลื่อนที่ 
2) โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี 
3) โครงการกองคลังพร้อม
ใจให้บริการประชาชนนอก
เวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ 
4) โครงการพัฒนาให้บริการ
ด้านการจัดเก็บภาษี 
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
5) มาตรการ “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรับบริการ
ประชาชน” 
6) โครงการชาวประชาอุ่น
ใจ กองการศึกษา ฯ รับใช้
ประชาชน 
7) มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
8) โครงการสำรวจความพึง
พอใจในการดำเนินงานและ
การให้บริการของ อบต. 
9) โครงการกองช่างรับใช้
ประชาชน 
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2.3 มาตรการใช้      
ดุลยพินิจและใช้อำนาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
หลักการบรหิารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดำเนินการเก่ียวกับการ
บริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องใน
แต่ละขึ้นตอน เปิดเผย ณ 
ท่ีทำการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

    



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

 

  
1) กิจกรรม “ลดขั้นตอน
การปฏิบัติ” 
2) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
3) มาตรการ 
“ประชาสัมพันธ์กำหนด
ระยะเวลาและขั้นตอนการ
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
ประเภทต่าง ๆ” 
 
2.3.2 มีการกระจาย
อำนาจการตัดสินใจ
เก่ียวกับการสั่ง อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอื่นใดของผู้มี
อำนาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
1) มาตรการ “การมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต      
สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ” 
2) มาตรการ “มอบอำนาจ
ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน” 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 
1) โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 
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 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิต
สาธารณะ 
1) กิจกรรม “มอบโล่ยกย่อง
และเชิดชูเกียรติแก่พ่อดีเด่น
ด้านผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม” 
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2) กิจกรรม “มอบโล่ยกย่อง
และเชิดชูเกียรติแก่แม่ดีเด่น
ด้านผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม” 
 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ท่ีดำรงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
          ไม่มี 
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2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการ
อื่นใดระหว่างบุคลากรใน
องค์กรให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
1) มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2) กิจกรรม “การจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน” 
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- 
 
- 

 

 

 2.5.2 มีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อำเภอท่ี
ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1) กิจกรรม “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่
ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบรหิาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
(บาท) (บาท) (บาท)  

 

  
2.5.3 ดำเนินการให้มี
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายกรณีมีเร่ือง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
1) กิจกรรม “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
2) มาตรการ “ดำเนินการ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณี
มีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจา้หน้าที่
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน วา่ทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติท่ี 2 รวม 
    9   โครงการ 
    9   กิจกรรม 
  10   มาตรการ 

48,000 48,000 48,000  

 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 
 
 
 
 

 
3.1 การจัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางท่ีเป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ทุกขั้นตอน 

 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น” 
2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน” 
3) กิจกรรม “การ
ดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของ อบต.คุง้น้ำวน” 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
(บาท) (บาท) (บาท)  

   
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ  
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การคำนวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับ ท่ีกำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้ 
1) มาตรการ “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
จัดหาพัสดุ  
2) มาตรการ “การเปิดเผย
ราคากลาง” 
 
3.1.3 มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
ท่ีเป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของกอง 
การศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม” 
2) โครงการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก...สาร 
3) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทีส่ำคัญและ
หลากหลาย” 
4) โครงการประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานของ อบต. 
คุ้งน้ำวน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

30,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 

30,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 

30,000 

 

       



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
(บาท) (บาท) (บาท)  

       

 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 
ในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะการดำเนิน
กิจการท่ีมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถ่ิน 
1) โครงการฝึกอบรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  
ผู้นำชุมชนในการจัดทำแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
3.2.2 มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถ่ิน 
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้โดยสะดวก 
1) มาตรการ “ส่งเสริมและ 
สนับสนุนระบบจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับ
ประชาชน” 
2) มาตรการ “กำหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน  (งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)” 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ
เร่ือง ระยะเวลา  และผล
การดำเนินการเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1) กิจกรรม “รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

       
       

 
  

 
    



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
(บาท) (บาท) (บาท)  

 

 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3.3.1 ดำเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนา การ
จัดทำงบประมาณ 
1) มาตรการ “แต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” 
2) กิจกรรม “ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตำบลประจำปี” 
3) กิจกรรม “การส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน” 
4) มาตรการ “ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การบริหารงานของกอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
3.3.2 ดำเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
1) มาตรการ “แต่งต้ัง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
การจ้าง” 
2) มาตรการ “ตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล” 
3) โครงการสานสัมพันธ์
ระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
4) มาตรการ “ประเมินผล
โครงการของกองการศึกษา 
ศาสนา  และวัฒนธรรม” 
5) โครงการส่งเสริม
สุขอนามัย ใส่ใจเด็กเล็ก 
6) โครงการเล่านิทาน
พื้นบ้าน 

 
 

 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 

 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 

 

- 
 
 
- 

 
- 

 
 

 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

 

 
 
 

 
2,000 

 
 

- 
 
 
- 
 
- 

 



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
(บาท) (บาท) (บาท)  

 

 7) โครงการวันแม่แห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8) โครงการวันลอยกระทง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
9) โครงการวันสงกรานต์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
10) โครงการอนุรักษ์ 
ดนตรีไทย 
11) โครงการวันเด็ก
แห่งชาติประจำตำบล 
คุ้งน้ำวน 
12) โครงการอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย 
13) โครงการอบรมและ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
ภาวะผู้นำผู้ตามที่ดี 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

130,000 
 
 

5,000 
 

9,500 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

130,000 
 
 

5,000 
 

9,500 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

130,000 
 
 

5,000 
 

9,500 
 

 

มิติท่ี 3 รวม 
13  โครงการ 
  5  กิจกรรม 
12  มาตรการ 

191,500 191,500 191,500  

 
4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 
4.1 การจัดวางระบบ
การตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายใน 

 
4.1.1 มีการจัดทำและ
รายงานการจัดทำระบบ
ตรวจสอบภายใน 
1) โครงการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำป ี
2) โครงการจัดทำรายงาน
การควบคุมภายใน 
 
4.1.2 มีการจัดทำและ
รายงานการจัดทำระบบ
ควบคุมภายใน 
1) กิจกรรม “ติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน” 
2) กิจกรรม “การจัดทำและ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน" 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

    
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
(บาท) (บาท) (บาท)  

 

 
4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
หรือการบริหารราชการ 
ตามช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการได ้

 
4.2.1 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล  เก่ียวกับ
การบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ไม่มี 
 

4.2.2 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณการรับ 
– จ่ายเงิน การหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
1) มาตรการ “ข้อมูล
ข่าวสาร รายงานงบการเงิน 
ประจำปี” 
2) กิจกรรม “ประกาศ
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
เป็นรายไตรมาส” 
 
4.2.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ 
1) โครงการให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่เก่ียวกับบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ   
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิ 

4.3.1  สง่เสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถ่ินให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ให้เป็นตามกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้
กำหนดไว้ 
1) กิจกรรม “การส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น” 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 
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4.4 การเสริมพลังงานมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) 
และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถ่ินให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ โดย
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1) กิจกรรม “ส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝา่ย
บริหาร” 
 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการ
ดำเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
1) กิจกรรม “การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต” 
 
4.4.2 บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
1) มาตรการ “การส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายต้าน
การป้องกันการทุจริต” 
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มิติท่ี 4 รวม 
3  โครงการ 
6  กิจกรรม 
2  มาตรการ 

5,000 5,000 5,000  

 

 

 



 

 

 
 
 

มิติที่ 1  
 
 
 

การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่วนที่  3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
มิติท่ี  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

    1.1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

  1.1.1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
 
โครงการท่ี  1 
 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนมีอำนาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ตามมาตรา 68(8) องค์การบริหารส่วน
ตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยจัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 มาตรา 
16 (11) ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและอำนาจหน้าท่ีในการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 ภายใต้การเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จำเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากร โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการ
ให้บริการท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการ
พัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรมมี
คุณธรรม สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ก่อให้เกิดความรักษาสามัคคีในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังและส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิสภาท้องถิ่น พนักงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีในทุกระดับมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนและสังคม เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับชุมชนมาก จึงเห็นควรให้มี
การจัดทำโครงการคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น  
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสำนึกท่ีดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ให้แก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน 



 

 

 2. เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิต และในการปฏิบัติงาน 
 3. เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน  ได้รับ
การพัฒนาจิตใจ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสำนึกต่อหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 
รู้จักการเสียสละ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน จำนวน 40 คน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน หรือสถานท่ีท่ีกำหนดขึ้นตามความเหมาะสม 
 

6. วิธีการดำเนินการ 
1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 

  2. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
  3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
  4. ประชุมคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำหนดหลักสูตรการอบรม 
  5. ประสานงานกับวิทยากร สถานท่ีดำเนินการอบรม 
  6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบประเมินก่อนและหลังอบรม 
  7. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ปีละ 20,000 บาท  (รวม 3 ปี เป็นเงิน  60,000 บาท) 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน
จ้าง และผู้นำชุมชน 
 2. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ได้รับความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางใน
การดำเนินชีวิต และในการปฏิบัติงาน 
 3. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ได้รับการ
พัฒนาจิตใจ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมส่วนรวม รู้ จักความเสียสละ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน  

 



 

 

 1.1.2  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
โครงการท่ี  1 
 
1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ “การประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายข้าราชการการเมือง   
                                     ฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการประจำ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่น  ฝ่ายบริหาร ฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  จังหวัดราชบุรี  พ.ศ. 2554 และ
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายประจำ พ.ศ. 2554 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น เครื่องมือกำกับความประพฤติของฝ่าย
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการประจำ ท่ีสร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ท่ีชัดเจนและเป็นสากล ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอัน
เป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
ประกอบกับทำให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจ
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและ
สังคม ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ัง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการทุก
คน  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ  อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
 

 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสาม    
กำหนดให้   "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวล
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว"   การ
กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ี  ของรัฐ  แต่ละ
ประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทำ  ท้ังนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็น   การ
กระทำผิดทางวินัย 
 ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดทำ
มาตรการ “การประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายข้าราชการการเมือง  ฝ่ายบริหารและฝ่าย
ข้าราชการประจำ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหารและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม  ไม้กระทำการอันเป็นการขีดกันแห่งผลประโยชน์
หรือประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 



 

 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติการปฏิบัติหน้าท่ีในการยึดหลักตามมาตรฐานจริยธรรม 
 2. เพื่อปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนให้มีมาตรฐานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ โดยสร้างพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและ
ข้าราชการในทุกระดับ ให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อ
ตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อสังคม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง ทุกคน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   
 

6. วิธีการดำเนินการ 
 

1. แต่งต้ังคณะทำงานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
2. ประชุมคณะทำงาน  
3. จัดทำประกาศคู่มือ “การประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายข้าราชการการเมือง  

ฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการประจำ” 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือให้สาธารณชนได้รับทราบ   
5. ติดตามประเมนิผลโดยใช้แบบสอบถาม 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

 1. ประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำ  
ได้รับความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2. บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมองค์กร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

 



 

 

  1.1.3  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือประโยชน์ทับซ้อน 
 
โครงการท่ี  1 
 
1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ   เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ   ซึ่งดำการแก้ไขปัญหา ต่างๆ         
ท่ีเกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน     และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึง
สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง   ในการปฏิบัติงานและดำเนินการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ    ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการ 
ปฏิบั ติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือได้ใช้อ ำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีเพื่อแสวงหา 
ผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย   รวมท้ังปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันอันเป็นปัญหาของสังคมไทย   
ท่ีเกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน  และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต   ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ 
คสช.ได้มีคำส่ังท่ี  ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานภาครัฐ  กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ   โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน    และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ    
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ 

 

ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดทำ
มาตรการ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน”  ขึ้น   เพื่อเป็นการป้องกัน
การทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 2. เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการเอื้อผลประโยชน์โดยใช้อำนาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 
 3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และการบริหารงานภาครัฐได้อย่างโปร่งใส ปราศจากทุจริต 
คอรัปช่ัน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง ทุกคน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   
 
 
 



 

 

6. วิธีการดำเนินการ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ความเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบล 

คุ้งน้ำวน 
  2. ประชุมคณะกรรมการ ฯ  
  3. จัดทำประกาศคู่มือ “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน” 
  4. กำหนดแนวทางการตรวจสอบผลประประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน 
  5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือให้สาธารณชนได้รับทราบ   
  6. ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  7. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามวัดความรู้ความเข้าใจสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน
เกินกว่าร้อยละ  60 
 2. คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 3. สามารถสรุปผลรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนและนำมาถือปฏิบัติได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
1.2  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

  1.2.1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 
โครงการท่ี  1 
 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามทางทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ.2552 มาตรา 72 การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลอาจขอให้ข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการช่ัวคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัด
เดิม ท้ังนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีท่ีเป็นข้าราชการซึ่งไม่
อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งต้ัง 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้พิจารณาเห็นว่าการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท่ีประเทศไทยใช้ในการปกครองประเทศควรมีชุมชนต่างๆ ในพื้นท่ีควรจะ
มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับแนวนโยบายไทยด้านการมีส่วนร่วมประชาชน รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และ
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ
เลือกต้ังโดยสุจริต แลเท่ียงธรรม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 อำนาจหน้าท่ีตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ให้มีอำนาจหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง คือ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและการปราบปรามการ
ทุจริต ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนและสังคมทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน 
 3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และวิธีการสร้างองค์ความรู้เพื่อประชาธิปไตยให้กับผู้นำชุมชนตำบล 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 
 ประชาชนในพื้นท่ี 



 

 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

6. วิธีดำเนินการ 

1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการอำนวยการและกรรมการฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. แบ่งหน้าท่ีแต่ละฝ่ายให้คณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินการตามโครงการ 
4. จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงท่ีใช้ในการจัดโครงการ 

 5. จัดทำแผ่นพับรณรงค์ เผยแพร่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และการป้องกันการทุจริต 

6. จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7. ประเมินผลก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการ 
8. สรุปผลการจัดโครงการและติดตามประเมินผล  
 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 

8.  งบประมาณดำเนินการ 

 ปีละ  10,000 บาท  (รวม 3 ปี เป็นเงิน  30,000 บาท) 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   

10.  ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 1.  สร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2.  ประชาชนได้รับการปลูกจิตสำนึกและมีจิตสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน 
 3.  ผู้นำชุมชนตำบลได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้และวิธีการสร้างองค์ความรู้เพื่อประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  1.2.2  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 
โครงการท่ี  1 
 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการสร้างจิตสำนึกเก่ียวกับการใช้พลังงาน 
 
2.  หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
6) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549  มาตรา 17 (5) การคุ้มครอง 
ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีความตระหนักในการดำเนินนโยบาย เพื่อการประหยัด การใช้
พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมันเช้ือเพลิง สืบเนื่องมาแต่เดิมอยู่แล้ว แต่เนื่องจากมีเหตุปัจจัยท่ีจำเป็นใน
การปฏิบัติหน้าท่ีและภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ดังท่ีกล่าวมาแล้ว จึงทำให้มีการใช้
พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมันเช้ือเพลิง ท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการกำกับดูแลให้มีการ
ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมันเช้ือเพลิง ให้มากขึ้นกว่าเดิมท่ีเป็นอยู่มุ่งเน้นการลดปริมาณของ
มูลค่าของการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมันเช้ือเพลิง ให้น้อยลงกว่าเดิม โดยเน้นให้ทุกหน่วยงาน
ปฏิบัติหน้าท่ีและภารกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงมีนโยบายให้มีโครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้พลังงาน ขึ้น  
 
3.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อลดงบประมาณรายจ่ายด้านการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมันเช้ือเพลิง 
2.  เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมันเช้ือเพลิง 
3.  เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

6.  วิธีดำเนินการ 

1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2.  แจ้งขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกันประหยัด

พลังงาน ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมันเช้ือเพลิง 



 

 

3.  แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ 
4.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อยกร่างคู่มือประหยัดการใช้พลังงาน 
5.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปมติการดำเนินโครงการ 
6. สำรวจข้อมูลแหล่งการใช้พลังงานของหน่วยงาน 
7. ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามคู่มือประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมันเช้ือเพลิง 
8. จัดกิจกรรมตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบให้ดำเนินการเพื่อการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการ

ประหยัดพลังงาน โดยมั่งให้นำหลัก 3R และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
9. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน 

     10. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
     11. เก็บข้อมูลประเมินผลการดำเนินโครงการโดยใช้แบบประเมินผลโครงการ 
     12. วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 
    

7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  

8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1.  ลดงบประมาณรายจ่ายด้านการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมันเช้ือเพลิง 
2.  ลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมันเช้ือเพลิง 
3.  ช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  2 
 

1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะในครัวเรือน  

2.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา 67 (2) องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าท่ีรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ 
ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 มาตรา 
16 (18) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและอำนาจหน้าท่ีในการกำจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ำเสีย  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง พื้นท่ีส่วนใหญ่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นพื้นท่ีอยู่อาศัยของ ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม 
นอกจากนี้พื้นท่ีของตำบลคุ้งน้ำวน ยังเป็นศูนย์กลางการค้าขาย ท้ังสินค้าอุปโภคบริโภคของอำเภอเมือง ซึ่งเป็น
สาเหตุหนึ่งของการเกิดขยะมูลฝอย เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ดำเนินการรณรงค์และปลูก
จิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะรายครัวเรือนมาอย่างต่อเนื่อง  

 

ปัญหาขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ตระหนักถึงปัญหาและ
ต้องรีบเร่งดำเนินการแก้ไข ให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและถูกหลักวิชาการ เพื่อไม่ให้
ปัญหาขยะมูลฝอยกลายเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้พยายามแก้ไขปัญหา โดยการรณรงค์ให้ประชาชนสนใจในปัญหาร่วมกัน
และช่วยกันลดปริมาณขยะมูลฝอยแบบต่างๆ แต่ปัญหาขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยปัญหาด้านงบประมาณของท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชนไม่สามารถบรรลุผลได้เท่าท่ีควร 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมและการขาดจิตสำนึก ความเข้าใจ การมีทัศนคติท่ีดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย ส่งผลให้
การแก้ไขปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบไม่มีความต่อเนื่องและขาดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายใต้ความรู้ ความเข้าใจ และการมีจิตสำนึกท่ีดี ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
ยั่งยืน และเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดี ส่ิงแวดล้อมท่ีปราศจากมลพิษ โดยใช้วิธีการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน คือ กระบวนการจัดการขยะแบบผสมผสานมีเป้าหมาย เพื่อลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิดขยะ เริ่ม
ต้ังแต่ในครัวเรือนต่างๆ ของชุมชน เพื่อลดปัญหาและต้นทุนการจัดการขยะมูลฝอย โดยท้ังองค์การบริหารส่วน
ตำบลและประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาชุมชนให้สะอาดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การทำงานตามหลัก 
CBM ในชุมชนจึงช่วยแก้ปัญหาท้ังด้านสุขภาพและสังคม เพราะทำให้ปัญหาขยะสะสม กล่ิน น้ำชะขยะ แหล่ง
สะสมเช้ือโรคลดลง และทำให้คนในชุมชนมีโอกาสพบปะแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งสามารถขยายผลไปถึงการ
แก้ปัญหาอื่นๆในสังคมได้ และยังเป็นการดำเนินงานท่ีส่งเสริมให้เป็นการลดปริมาณ แยกขยะของเหลือใช้ เพื่อนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 



 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
 

๑.  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

๒.  เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  
๓.  เพื่อสร้างจิตสำนึกท่ีดี ให้กับประชาชน เด็ก เยาวชน ในก ารจัดการขยะและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 
๔.  เพื่อบูรณาการการจัดการขยะมูลฝอย ให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนสร้างอาชีพและ

รายได้จากการจัดการขยะในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นท่ีตำบลคุ้งน้ำวน ได้ร่วมกิจกรรมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะได้

ถูกสุขลักษณะ ลดปัญหาเรื่องการท้ิงขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ได้แก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกครัวเรือนทำให้
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การลดปริมาณขยะ ซึ่งมีแผนแนวคิด 5 R 

 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6.  วิธีดำเนินการ 

1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ          
2.  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ  
4.  ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการโดยดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
5.  กิจกรรมการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตำบลคุ้งน้ำวน   
6.  ออกประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลคุ้งน้ำวน อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน 
7.  ดำเนินการต่างๆร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

ในครัวเรือน 
8.  ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางส่ือต่างๆ เช่น เสียงตามสายระบบไร้สาย วารสาร แผ่นพับ จดหมายข่าว 

รถประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี และเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ฯลฯ เป็นต้น พร้อมท้ังปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9.  ติดตามและประเมินผลการจัดทำโครงการ รายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
 

7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

 ปีละ  5,000 บาท  (รวม  3  ปี  เป็นเงิน  15,000 บาท 



 

 

 
9.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑.  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

๒.  ลดปริมาณขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  
๓.  สร้างจิตสำนึกท่ีดี ให้กับประชาชน เด็ก เยาวชน ในการจัดการขยะและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๔.  บูรณาการการจัดการขยะมูลฝอย ให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนสร้างอาชีพและ

รายได้จากการจัดการขยะในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

โครงการท่ี  3 
 

1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. หลักการและเหตุผล 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 67 (7) องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าท่ีต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในการ
คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2549  มาตร 16 (24)  ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและอำนาจหน้าท่ีในการจัดการ  การ
บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ท่ีดิน ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

วันลอยกระทง  เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย   ตรงกับวันขึ้น  15 ค่ำ   เดือน 12    ตามปฏิทิน
จันทคติไทย  ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา  มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้
กำหนดขึ้น  เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา  บางหลักฐานเช่ือว่าเป็นการบูชารอยพระ
พุทธบาทท่ีริมฝ่ังแม่น้ำนัมหามหานที  และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก  
สำหรับประเทศไทย ประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่ีติด
กับแม่น้ำ  ลำคลองหรือแหล่งน้ำต่าง ๆ  ซึ่งแต่ละพื้นท่ีก็จะมีเอกลักษณ์ท่ีน่าสนใจแตกต่างกันไป  ในวันลอย
กระทง  ผู้คนจะพากันนำกระทง  จากวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน  ปักธูปเทียน  และ
นิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง  แล้วนำไปลอยในสายน้ำ (ในพื้นท่ีติดทะเล  ก็นิยม
ลอยกระทงริมฝ่ังทะเล)  เช่ือว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป  นอกจากนี้ยังเช่ือว่าการลอยกระทง  เป็นการบูชาและ
ขอขมาพระแม่คงคาด้วย 

 

สำหรับเทศกาลลอยกระทง  เป็นประเพณีไทยอันงดงามท่ีสืบทอดมาอย่างช้านาน  เพื่อเป็นการขอ
ขมาและแสดงความกตัญญูต่อพระแม่คงคาท่ีพวกเราได้อาศัยสายน้ำในการดำรงชีวิต ประกอบกับพื้นท่ี             
ตำบลคุ้งน้ำวน  มีศาสนสถานหลายแห่ง  ซึ่งเป็นวัดท่ีอยู่ติดกับริมแม่น้ำแม่กลอง  จึงทำให้องค์การบริหาร          
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  คำนึงถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงและการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุ
ธรรมชาติ 

2.  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู   
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป  

3. เพื่อให้เกิดความรัก ความสมานสามัคคีของคนในชุมชน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชน 
4. เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่ และปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำ 
5. เพื่อปลูกฝังประเพณีอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้และถือปฏิบัติต่อไป 
 
 



 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ี ท้ัง 7 หมู่บ้าน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 7  ตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  
6. วิธีดำเนินการ 
 

1. เขียนโครงการและเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติดำเนินการโครงการ  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ 
2. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม 
๓. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศการ 
4. จัดทำหนังสือเชิญชวนประชาชนทุกท่านใช้วัสดุ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในการประดิษฐ์กระทง 

สำหรับเทศกาลลอยกระทง   
5. ประเมินผลโครงการ ตลอดจนข้อเสนอแนะ ปัญหาท่ีต่างๆ เพื่อน้ามาปรับปรุง และเป็นข้อมูลใน

การดำเนินโครงการต่อไป 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 

ปีละ 5,000  บาท  (รวม 3 ปี  เป็นเงิน  15,000 บาท) 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   
   
10.  ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 

     1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และเข้าใจในความเป็นมาความสำคัญของประเพณีลอยกระทง 
2. เกิดความรัก สามัคคีภายในหมู่คณะ ชุมชนชาวตำบลคุ้งน้ำวนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

ไทยให้คงอยู่สืบไป 
3. เกิดความสำนึกในคุณประโยชน์ของแม่น้ำและเป็นการปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลัง

ได้ถือปฏิบัติสืบต่อไป  
4. เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน 
5. ประชาชนมีจิตสำนึกและค่านิยมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 6. จำนวนประชาชนท่ีได้รับการรณรงค์และร่วมกิจกรรม 
7. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 



 

 

โครงการท่ี  4 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (7) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประกอบ
กับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 17 (5) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหาน้ำเน่าเสีย เป็นปัญหาหนึ่งท่ีสำคัญท่ีสมควรเร่งดำเนินการ เพราะมี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยตรง มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี อีกท้ังขยะกลุ่มย่อยสลายได้
ยากหากมีการจัดการท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบในระยะยาวทั้งปัญหาสุขภาพประชาชนและปัญหาสภาวะ
โลกร้อน นอกจากนี้เมื่อปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้แหล่งน้ำต่าง ๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียงจะเน่าเสีย ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารตามมาอีกด้วย 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ซึ่งมีอำนาจหน้าท่ีในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษ 
ซึ่งการดำเนินการตามหน้าท่ีขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์มลพิษ แนวทางการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษ ตลอดถึง
เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ตามภารกิจหน่วยงาน จะสามารถช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในปัญหาดังกล่าวได้ดี
ขึ้น นำไปสู่ความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษ และช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจ
หน่วยงานจะประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงจัดทำโครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและปัญหามลพิษ ขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์มลพิษในพื้นท่ีต่างๆ 
2.  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจปัญหาส่ิงแวดล้อมและปัญหามลพิษ 
3.  เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อมและปัญหามลพิษ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

ประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านส่ือ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 ตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 



 

 

6. วิธีดำเนินการ 
 

  1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  2.  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
  3.  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 
  4.  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมและปัญหามลพิษ 
 5.  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
 6.  เก็บข้อมูลประเมินผลการดำเนินโครงการโดยใช้แบบประเมินผลโครงการ 

7.  วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

          1.   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์มลพิษในพื้นท่ีต่างๆ 
2.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจปัญหาส่ิงแวดล้อมและปัญหามลพิษ 
3.  ประชาชนมีความตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อมและปัญหามลพิษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
โครงการท่ี  5 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสุขภาพปลอดภัย   
                     ส่งเสริมการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา 68  (4) องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดย
จัดให้มีและบำรุงสถานท่ีประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ และมาตรา 68 (7)  
องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าท่ีต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในความคุ้มครอง ดูแล และ
บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549  มาตรา  
๑๖  (14) ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและอำนาจหน้าท่ีในการส่งเสริมกีฬา และมาตรา 16 
(24) ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและอำนาจหน้าท่ีในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

โดยรัฐบาลได้ประกาศนโยบายเพื่อให้การสนับสนุนการใช้จักรยานอย่างเต็มท่ีเพราะนอกจากจะ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนแล้วยังช่วยลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะ และช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนถือ
เป็นการช่วยกันรักษาส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางท่ีจะช่วยให้บ้านเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น ดังนั้น “จักรยาน” 
คือหนึ่งในรูปแบบการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ท่ีกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นท่ี ไม่เฉพาะแต่
เพียงประชาชนในเขตชุมชนเมืองเท่านั้น แต่ในชุมชนต่างๆ ท่ัวทุกภูมิภาคก็มีผู้ใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะปั่นเพื่อออกกำลังกายได้แล้ว จักรยานยังเป็นพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางได้ในราคา
ประหยัดและปราศจากมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันของผู้ใช้
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อ
ส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน รวมท้ังการเล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพดีท่ี
ครอบคลุมทุกด้านท้ังร่างกาย จิตใจ จากการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน จึงจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้
จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสุขภาพปลอดภัย ส่งเสริมการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
คุ้งน้ำวน ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
 

๑. เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งเสริมให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
คุ้งน้ำวนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะ รักษาส่ิงแวดล้อม 
 ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเสริมสร้างสุขภาพด้วยตนเอง 
 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 
 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้เห็นความสำคัญของการใช้จักรยานแทนรถยนต์ 



 

 

 5. เพื่อเป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงานและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการรักษา
ส่ิงแวดล้อมโดยการใช้จักรยานกันมากขึ้น 
 6. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มชมรมและหน่วยงานต่างๆ 

7. เพื่อกระตุ้นบุคลากรให้เกิดแรงจูงใจในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการขี่จักรยานและเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรให้ไดทำกิจกรรมร่วมกันท้ังกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำ
ชุมชน ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  

 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และในพื้นท่ีท้ัง 7 หมู่บ้านของตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 

1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2.  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ 
4.  ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม 

 5.  ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้จักรยานโดยจัดทำแผ่นพับ จำนวน 300 แผ่น 
 6.  จัดทำบอร์ดนิทรรศการ  จำนวน  1  ครั้ง 
 7.  จัดทำป้ายสำหรับท่ีจอดรถจักรยานบริเวณหน้าท่ีทำการ จำนวน 1 แห่ง 
 8.  จัดทำป้ายแจ้งให้ผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทราบว่ามีการใช้รถจักรยานร่วมด้วย 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี   
 
 
 



 

 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

     1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งเสริมให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนหันมา
ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะ รักษาส่ิงแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน  

 2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเสริมสร้างสุขภาพด้วยตนเอง
และสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

 3. ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญของการใช้จักรยานแทนรถยนต์ 
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงานและเป็นการส่งเสริมให้

ประชาชนสนใจการรักษาส่ิงแวดล้อมโดยการใช้จักรยานกันมากขึ้น 
 5. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มชมรมและหน่วยงานต่างๆ 

6. บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการขี่จักรยานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกันท้ังกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  6 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลคุ้งน้ำวน 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 

ตำบลคุ้งน้ำวน  เป็นตำบลเก่าแก่ด้ังเดิมตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองราชบุรี  มีแม่น้ำแม่กลองไหล 
ผ่าน ลักษณะการต้ังพื้นฐานชุมชนของประชากรยังเป็นลักษณะหมู่บ้านชนบทรวมตัวกันอยู่เป็นหมู่บ้าน และมี
พื้นท่ีใช้ในการทำการเกษตรอยู่ติดกับหมู่บ้าน  นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพเสริม  ได้แก่ การเล้ียงปลาใน
กระชัง  และการทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว การผลิตกระบะมะพร้าวสำหรับปลูกกล้วยไม้  การทำมะพร้าวขาว  
เป็นต้น นอกจากนี้ตำบลคุ้งน้ำวนยังมีการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพภายในตำบล เช่น กลุ่มเพาะเห็ด  มีสินค้า 
OTOP ท่ีน่าสนใจ  ได้แก่  การผลิตกระเป๋าหนัง  การผลิตกล้วยฉาบ  เป็นต้น และมีวัดเก่าแก่หลายแห่งท่ีมี
ประวัติอันยาวนาน   

 

           องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6)   พ.ศ. 
2552 ส่วนท่ี 3  มาตรา 67 (12)  กำหนดหน้าท่ีต้องทำขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการท่องเท่ียว 
ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (8) ได้กำหนดอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว  
ดังนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ดังกล่าว  จึงจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวตำบลของตำบลคุ้งน้ำวน เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้
ตำบลคุ้งน้ำวนเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางเลือกให้แก่นักท่องเท่ียวที่สนใจต้องการมาสัมผัสธรรมชาติ และทำบุญ
ไหว้พระในตำบล  ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตำบลให้เป็นที่รู้จักแก่คนท่ัวไป        
 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานท่ีสำคัญในตำบลคุ้งน้ำวนเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป 
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและสินค้า OTOP ภายในตำบลคุ้งน้ำวน 
3. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนให้เห็นคุณค่าสถานท่ีสำคัญในท้องถิ่นและเตรียมความ 

พร้อมเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ตำบลคุ้งน้ำวน จำนวน 500 ใบ 

 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 

ตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

6.  วิธีดำเนินการ 
1. ตรวจสอบและกำหนดรายละเอียดโครงการ  กิจกรรม 
2. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 



 

 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
4. ประชุมคณะกรรมการและวางแผนการดำเนินงาน 
5. สำรวจและจัดเตรียมข้อมูลสถานท่ีสำคัญในตำบล ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสินค้า OTOP ของตำบล 
6. ดำเนินการจัดทำแผ่นพับ 
7. ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ 
8. ติดตามและประเมินผล 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 – พ.ศ. 2564 
 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

ปีละ 500 บาท  (รวม 3 ปี  เป็นเงิน  1,500 บาท)   
   

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัด
ราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 

1.   ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สถานท่ีสำคัญ  และสินค้า OTOP  ของตำบลคุ้งน้ำวนให้รู้จักท่ัวไป 
2.   เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียวเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

1.2.3  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
โครงการท่ี  1 
 
 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน    
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็น
พลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจสำคัญท่ีจะนำไปสู่การประกอบอาชีพ  เพิ่มพูนรายได้ 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการพึ่งพาตนเองได้ในท่ีสุด ดังนั้น หากจะมุ่งหวังให้การพัฒนาประเทศเป็นไป
อย่างสมบูรณ์ ราบรื่น ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน
อย่างท่ัวถึง อย่างไรก็ตามปัญหาความยากจนก็ยังคงเป็นอุปสรรคท่ีทำให้เด็กและเยาวชนไทยส่วนหนึ่งขาด
โอกาสทางการศึกษา  ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันหรือไม่ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
การศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป
สามารถศึกษาหาความรู้ได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล ดังนั้นการฝึกทักษะด้านอาชีพการทำขนม โดยการ
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีความรู้ ความชำนาญมาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจึงควรได้รับการส่งเสริม 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะจะได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติจริง  สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 
2552 ส่วนท่ี 3  มาตรา 67 (5)  กำหนดหน้าท่ีต้องทำขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  มาตรา 67 (6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการและใน
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
หมวด 2 มาตรา 16 (9)  กำหนดให้เทศบาล  เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าท่ีในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในด้านการจัดการศึกษา  มาตรา 
16 (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  นอกจากนี้โดย
ความร่วมมือของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวน เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีได้จัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของเด็กและเยาวชนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในหลายด้าน ท้ัง
ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  และมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ เมื่อการประชุมครั้งท่ี 2/2553  วันท่ี 11 มิถุนายน 2553 เรื่อง การจัดต้ังสภาเด็ก
และเยาวชนตำบล  ท่ีมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  และได้ตระหนักถึงความสำคัญ



 

 

ของการส่งเสริมอาชีพของเด็กและเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี  ดังนั้น  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล    คุ้งน้ำวน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวน จึงจัดทำโครงการ
อบรมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน ท้ังนี้เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบล  สร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเป็นการลดปัญหาท่ีไม่พึง
ประสงค์ได้ 

 
3. วัตถุประสงค ์
 

๑. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็ก และเยาวชน  
๒. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ  
๓. เพื่อเสริมสร้างให้สังคมเกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  ห่างไกลยาเสพติด และ   

ลดปัญหาท่ีไม่พึงประสงค์ 
  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

เด็ก และเยาวชน ได้รับความรู้  ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ โดยสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์  สร้างรายได้ และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6. วิธีการดำเนินการ 
 

1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2.  ขออนุมัติดำเนินโครงการ 
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
4.  ประชุมคณะกรรมการและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
5.  ประสานงานติดต่อวิทยากร 
6.  ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ  
7.  ดำเนินโครงการ 
8.  ติดตามและประเมินผล 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -  พ.ศ. 2564 
 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
 



 

 

 ปีละ 6,500 บาท (รวม 3 ปี เป็นเงิน 19,500 บาท) 
9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี   
 
10.  ตัวชี้วัด 
     ๑.  เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับความรู้และทักษะด้านอาชีพ 

2.  เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
3.  เด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  

ห่างไกลยาเสพติด และลดปัญหาท่ีไม่พึงประสงค์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  2 
 
 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการประกอบอาชีพและอาชพีเสริมและ 
                       อาชีพเสริมให้แก่สตรี เยาวชนและประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
๒.  หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง        
(ฉบับท่ี ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๘  (๗)  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการบำรุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของราษฎร และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๑๖ (๖) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนโดยการส่งเสริม การฝึก และ
ประกอบอาชีพ 

 

ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยนี้การให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานท่ีมั่นคงในการพัฒนา
ประเทศ ประการหนึ่ง คือการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิต บน
ฐานศักยภาพ และความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอภายในชุมชน 
สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ สนับสนุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีใช้ใน
การสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า  บริการ และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน  ในการลงทุนสร้างอาชีพ และ
รายได้ท่ีมีการจัดสรรประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ชุมชน รวมท้ังสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ควบคู่กับการ
พัฒนาความรู้ด้านการจัดการ  การตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความยั่งยืน 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนช่วย
ลดรายจ่ายของประชาชนในชุมชน รวมถึงช่วยพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านอาชีพให้ประชาชน เยาวชน และ
กลุ่มท่ีสนใจ ประกอบอาชีพเสริมรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม  การ
ฝึกอบรม และสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการประกอบ
อาชีพและอาชีพเสริม เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานทำ ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว สามารถดำรงชีวิตโดย
ยึดหลักของการพึ่งตนเอง และการดำรงอยู่บนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึง
เห็นควรจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการประกอบอาชีพและอาชีพเสริมให้แก่สตรี  
เยาวชนและประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน   
 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านอาชีพและอาชีพเสริม ให้แก่ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน 
๒. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายใน

ครัวเรือน 
๓. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
๔. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน   
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6.  วิธีการดำเนินการ 
 

1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2.  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
4.  จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
5.  ประสานงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร 
6.  ติดต่อประสานสถานท่ีศึกษาดูงาน พาหนะเดินทาง  
7.  ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 

ปีละ  200,000 บาท  (รวม  3  ปี  เป็นเงิน  600,000 บาท) 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   
 
 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1. ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน  มีความรู้ ทักษะ  สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

2. ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน   มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

3. ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
4. ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน  สามารถพึ่งตนเอง มีความเป้นอยู่ท่ีดีขึ้น ตลอดจนมีการดำเนินชีวิต

บนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

       



 

 

โครงการท่ี  3 
 
 

1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรพอเพียง 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๘  (๗)  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการบำรุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของราษฎร และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๑๖ (๖) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนโดยการส่งเสริม การฝึก และ
ประกอบอาชีพ 

 

ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่มักใช้สารเคมีเป็นตัวการเร่งผลผลิต โดยไม่คำนึงถึงผลเสียท่ีจะตามมาใน
อนาคตท้ังดินเส่ือมโทรม ดินเป็นกรดและด่าง ทำให้มีปัญหาในการเพาะปลูก เนื่องจากแร่ธาตุในดินก็หายไป        
จึงทำให้ดินไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ เมื่อดินไม่สามารถปลูกพืชได้และไม่มีสัตว์เล็กๆ อาศัยอยู่ภายในดิน ทำ
ให้ระบบนิเวศน์ก็ไม่สมบูรณ์ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ นั้นล้วนเกี่ยวโยงกันท้ังส้ิน 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาดินให้คงมีความอุดมสมบูรณ์ใน
การเพาะปลูก และลดปัญหาดินเส่ือมโทรม และปัญหาท่ีจะตามมาคือ ปัญหาเรื่องการได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 
รวมถึงการพัฒนาระบบการผลิตท่ีพึ่งพาตนเองในเรื่องของเกษตรอินทรียวัตถุ  และธาตุอาหารภายในดิน     
ไปสู่แนวทางการเกษตรแบบผสมผสานท่ีมีความหลากหลาย ฟื้นฟูและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์
โดยรวม    ป้องกันและหลีกเล่ียงการปฏิบัติท่ีทำให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลักของการพึ่งตนเองและ
การดำรงอยู่บนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเห็นควรจัดทำโครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรพอเพียง 
 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพื่อเป็นการดูแลและรักษาทรัพยากรธรณี ให้คงอยู่ 
2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
3. เพื่อสร้างสมดุลทางธรณีวิทยาทางธรรมชาติ 
4. เพื่อแก้ปัญหาท่ีดินเส่ือมโทรม  
5. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตามแนวทางการทำ

การเกษตรทฤษฎีใหม ่
 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

เกษตรกร  และประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน   
 
 
 



 

 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
6.  วิธีการดำเนินการ 
 

1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2.  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
4.  จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม 
5.  ประสานงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร 
6.  ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 

ปีละ  10,000 บาท  (รวม 3  ปี  เป็นเงิน  30,000  บาท) 
 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1. เกษตรกรและประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน  ได้รับความรู้และนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการทำ
การเกษตร 

2. เกษตรกรและประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน รู้วิธีการปรับปรุง  ฟื้นฟู และรักษาระบบนิเวศน์
ภายในดิน ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืช 

3. เกษตรกรและประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีท่ีทำให้เกิด
อันตรายต่อตนเองและผู้บริโภคอื่น อีกท้ังยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรได้ด้วย 

4. ประชาชนสามารถแก้ปัญหาท่ีดินเส่ือมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 
5. เกษตรกรและประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน สามารถพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบน

พื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

 
 



 

 

โครงการท่ี  4 
 
 

1.  ช่ือโครงการ  :  โครงการส่งเสริมการเกษตรให้ประชาชนในตำบล 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง   
(ฉบับท่ี๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๘  (๗)  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการบำรุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของราษฎร และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๑๖ (๖) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนโดยการส่งเสริม การฝึก และ
ประกอบอาชีพ 

 

ในปัจจุบันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่มักใช้สารเคมีเป็นตัวการเร่งผลผลิต โดยไม่คำนึงถึงผลเสียท่ีจะ
ตามมาในอนาคตท้ังดินเส่ือมโทรม แร่ธาตุในดินก็หายไปด้วยจึงทำให้ดินไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ เมื่อดินไม่
สามารถปลูกพืชได้และไม่มีสัตว์เล็กๆ อาศัยอยู่ภายในดิน ทำให้ระบบนิเวศน์ก็ไม่สมบูรณ์ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ นั้น
ล้วนเกี่ยวโยงกันการปลูกคลุมดินเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยในการบำรุงและรักษาแร่ธาตุในดินให้สามารถกลับมาใช้
ประโยชน์ได้ดังเดิม และยังช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตท่ีเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพดี เมื่อการผลผลิตมากขึ้นก็จะ
นำมาต่อยอดในการ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางการตลาดได้อีกทางหนึ่ง 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาดินให้คงมีความอุดมสมบูรณ์ใน
การเพาะปลูก และลดปัญหาดินเส่ือมโทรม และปัญหาท่ีจะตามมาคือ ปัญหาเรื่องการได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 
รวมถึงการพัฒนาระบบการผลิตท่ีพึ่งพาตนเองได้ และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงเห็นควรจัดทำโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรให้ประชาชนในตำบล  

 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางการเกษตรแบ บผสมผสานท่ีมีความ
หลากหลายของพืชและสัตว์ 

๒. เพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ท่ีสำคัญต่อการเกษตร ให้เกิดการเช่ือมโยงอย่างสมบูรณ์ 
3. เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำ 
4. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตามแนวทางการทำ

การเกษตรทฤษฎีใหม ่
 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

เกษตรกร  และประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน หมู่ท่ี  ๑ – ๗    
 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 



 

 

6.  วิธีการดำเนินการ 
1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2.  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
4.  จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
5.  ประสานงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร 
6.  ติดต่อประสานสถานท่ีศึกษาดูงาน พาหนะเดินทาง 
7.  ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 
 
๘.  งบประมาณดำเนินการ 

ปีละ 20,000 บาท  (รวม 3 ปี  เป็นเงิน  60,000 บาท) 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1. เกษตรกรและประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน  ได้รับความรู้และทักษะด้านการทำการเกษตรท่ี
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีการเกษตรของตนเอง  เพื่อพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรแบบ
ผสมผสานท่ีมีความหลากหลาย 

2. เกษตรกรและประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีท่ีทำให้เกิด
อันตรายต่อตนเองและผู้บริโภคอื่น อีกท้ังยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรได้ด้วย 

3. เกษตรกรและประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน สามารถพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบน
พื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

โครงการท่ี  5 
 
 

1.  ช่ือโครงการ  :  โครงการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง        
(ฉบับท่ี ๖ )พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๘  (๗)  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการบำรุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของราษฎร และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๑๖ (๖) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนโดยการส่งเสริม การฝึก และ
ประกอบอาชีพ 

 

ปัจจุบันการแปรรูปอาหารมีหลากหลายรูปแบบ ท้ังท่ีใช้วัตถุดิบในห้องถิ่นนั้นๆ หรือ การแปรรูป
อาหารชนิดท่ีต้องเตรียมวัตถุดิบมาจากแหล่งอื่น แต่นั้นก็แสดงให้เห็นถึงการสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นรายได้
ประจำ    หรือรายได้เสริมก็ตาม   ในการแปรรูปอาหารเพื่อการบริโภคเองในครัวเรือน  การทำได้จำหน่าย
เพราะสังคมปัจจุบันมีแต่การเร่งรีบ  การหาความสะดวกสบายในการดำรงชีพในปัจจุบัน การบริโภคส่ิงอาหาร
บางประเภทก็เน้นรูปลักษณ์ภายนอกท่ีดูทันสมัยสวยงาม  นั้น 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   ได้เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน ในการ
สร้างรายได้พร้อมท้ังกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน  ช่วยลดปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาผลผลิตทาง
การเกษตรล้นตลาด   และช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ประชาชนในตำบล   จึงเห็นควรจัดทำโครงการ
พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาด 
๒. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายใน

ครัวเรือน 
๓. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
๔. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสสร้างรายได้ 
 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

กลุ่มสตรี  เยาวชน  และประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน หมู่ท่ี  ๑ – ๗     
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
 
 



 

 

6.  วิธีการดำเนินการ 
 

1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2.  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
4.  จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม 
5.  ประสานงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร 
6.  ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  -  พ.ศ. 2564 
 

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 

ปีละ  30,000 บาท  (รวม 3 ปี  เป็นเงิน  90,000 บาท) 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี    
 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1. กลุ่มสตรี  เยาวชน  และประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน  มีความรู้ ทักษะ  สามารถนำมาปรับ
ประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

2. กลุ่มสตรี  เยาวชน  และประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน   มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่ม
รายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

3. กลุ่มสตรี  เยาวชน   และประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และครอบครัว 

4. กลุ่มสตรี เยาวชน และประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน  สามารถพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

1.3  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

  1.3.1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 
โครงการท่ี  1 
 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ “การปลูกฝังและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กเล็ก    (กิจกรรม โตไป   
                      ไม่โกง)”  
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาท่ีทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมี
หน้าท่ีต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มี
อำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542   และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 
กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พิจารณาเห็นความสำคัญ
ของปัญหาดังกล่าว จึงได้วางมาตรการเพื่อปลูกฝัง และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กเล็ก (กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีสำคัญ ท่ีทำให้เด็กเล็กเติบโตขึ้น
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตท่ีได้ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเอง
และผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม มี
ความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังและสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเล็กเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์  
  สุจริต 



 

 

 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา 
ประโยชน์ส่วนรวม 
 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัด
ราชบุรี 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6. วิธีการดำเนินการ 
 

 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบนโยบาย 
2. วางแผนเพื่อพิจารณานำหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 3. ดำเนินกิจกรรม  
4. ประเมินผล 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

 1. มีการนำหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
2. เด็กเล็กได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีภูมิคุ้มกันทาง 

สังคม มีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 

 



 

 

   1.3.2  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 
โครงการท่ี  1 
 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ “การส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนโปร่งใส” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

 การทุจริตเป็นปัญหาสำคัญท่ีมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกของคนใน
ชาติให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งท่ีเด็กและเยาวชนท่ีจะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมีความตระหนักในการบริหารงานด้วยความโปร่งใส  ลดปัญหาการทุจริต และเกิดจิตสำนึกใน
การต่อต้านการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดให้มีมาตรการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนโปร่งใสขึ้น 
เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิด
การขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงวิธีการในการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยกำหนดจัดให้มี
สภาเด็กและเยาวชนตำบล สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ  สภาเด็กและเยาวชนเขต  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีโครงสร้างเช่ือมโยงกัน 
รวมท้ังให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันส่งเสริม 
สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นท่ี 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงส่งเสริม สนับสนุนการจัดต้ัง
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวนขึ้น  โดยมีความต้องการท่ีจะให้เด็กและเยาวชนภายในเขต
ตำบลมีส่วนร่วมในการบริหารของกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยการนำตัวแทนของเยาวชนในตำบลเข้าร่วมจัดต้ัง
เป็นสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบลคุ้งน้ำวน เพื่อให้เป็นองค์กรเครือข่ายเช่ือมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ี
ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการแสวงหา
แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม สามารถแก้ปัญหาของ
ชุมชนได้ตามสภาพความเป็นจริงท้ังด้านวิชาการ  เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ  กีฬา  อาชีพ  การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน
ยังคงสามารถปฏิบัติภารกิจหลักได้อย่างไม่สูญเสียภาพลักษณ์และอุดมการณ์ของแต่ละกลุ่ม 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวน 

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
3. เพื่อสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวนจัดโครงการ/กิจกรรม 

  
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 เด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวน 



 

 

 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6. วิธีการดำเนินการ 
 

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดต้ังคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวน 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวนท่ีมาจากมติเสียงส่วนใหญ่
ของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวน โดยดำเนินการประกาศใช้ข้อบังคับฯ และประชาสัมพันธ์
ข้อบังคับผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
 3. จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 4. จัดทำโครงการท่ีมาจากความต้องการของเด็กและเยาวชน ท้ังท่ีเป็นโครงการท่ีอาจใช้หรือไม่ใช้เงิน
งบประมาณ 
 5. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เป็นต้น 
 6. ดำเนินการตามกิจกรร/โครงการ 
 7 สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ปีละ 138,000 บาท รวม 414,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 

 สภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน 
 
10. ตัวชีวั้ด/ผลสัมฤทธิ์ 
 

 1. ความสำเร็จในการจัดทำข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวน 
 2. ความสำเร็จในการจัดทำโครงการตามแผนการดำเนินงานในแต่ละปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าจำนวนร้อยละ 8๐ ของ 
 โครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงานแต่ละปี 
 
 

 



 

 

1.3.3  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

โครงการท่ี  1 
 
 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการสภาเด็กคุ้งน้ำวนรวมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม    
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน และพื้นท่ีสาธารณะภายในชุมชนเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่ายิ่ง ชุมชนท่ีมี
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีการพัฒนาพื้นท่ีส่ิงแวดล้อมให้เป็นระเบียบ และสะอาดอยู่สม่ำเสมอย่อมส่งผลให้ชุมชน         
ดูน่ามอง ทัศนียภาพก็จะดีไปด้วย การปล่อยปละละเลยให้ส่ิงแวดล้อมในชุมชนเส่ือมโทรม จะส่งผลกระทบให้
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้นเส่ือมไป  ดังนั้นทุกคน  ทุกฝ่าย  ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่ และเนื่องในวโรกาส  5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติ  เป็นวันท่ีสำคัญ
ของคนไทยท้ังประเทศ ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวนร่วมใจกันทำความดีโดยการเอาใจใส่ ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
ให้สวยงาม น่ามอง ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดแก่คนในชุมชน ให้ชุมชนให้กลายเป็นชุมชน         
แห่งความร่วมมือและชุมชนน่าอยู่ โดยการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนรู้ จักรับผิดชอบส่ิงแวดล้อมของตน         
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   

 

โครงการสภาเด็กคุ้งน้ำวนรวมใจพัฒนาส่ิงแวดล้อม  เป็นโครงการบูรณาการงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวน และประชาชนในพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนและท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีสามารถพัฒนาเพื่อเป็นแบบอย่างการปฏิบัติท่ีดีแก่ชุมชนอื่นต่อไป 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6)          
พ.ศ. 2552 ส่วนท่ี 3  มาตรา 67 (5)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มาตรา  67 (6) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  และอำนาจหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
ตามพระราชบัญญั ติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2542  หมวด 2 มาตรา 16 (10)  ด้านการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา   
และผู้ด้อยโอกาส  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
และให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาของสังคม  ประกอบกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวน จัดต้ังขึ้น
เพื่อเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมใน
หลายด้าน ท้ังด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  และมติการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เมื่อการประชุมครั้งท่ี 2/2553  วันท่ี 11 มิถุนายน 2553  



 

 

เรื่อง การจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนตำบล  ท่ีมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน
ของท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น   

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลคุ้งน้ำวน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและภารกิจตามอำนาจหน้าท่ีดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการสภาเด็ก
คุ้งน้ำวนรวมใจพัฒนาส่ิงแวดล้อม  เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  

 

3. วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
2. เพื่อให้สมาชิกเด็กและเยาวชนได้รู้จักการเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม 
3. เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้มีจิตสำนึกรัก 

ท้องถิ่น  ตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริง 
4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวนรวมกลุ่มทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

เด็ก  และเยาวชน  ร่วมทำกิจกรรจิตอาสา พัฒนาสถานท่ีสาธารณะภายในตำบล 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 สถานท่ีสาธารณะประโยชน์ในตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 

      1.  ตรวจสอบและกำหนดรายละเอียดโครงการ  กิจกรรม 
 2.  ขออนุมัติดำเนินงาน 
 3.  แต่งต้ังคณะทำงาน  
 4.  ประชุมคณะทำงาน 
 5.  ดำเนินกิจกรรม 
 6.  ติดตามและประเมินผล 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

วันท่ี  5  ธันวาคม  ของทุกปี 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลคุ้งน้ำวน   อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
2. สมาชิกเด็กและเยาวชนรู้จักการเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม 
3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้มีจิตสำนึ กรักท้องถิ่น  

ตระหนัก 
ถึงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริง 

4. เด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวนรวมกลุ่มทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  2 
 
 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการหนูน้อยเดินตามรอยพระบาท 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญยิ่ง พระองค์ทรงคอยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
ให้กับปวงชนชาวไทย พระองค์ท่านได้ทรงจัดต้ังโครงการต่าง ๆ ขึ้น  เพื่อท่ีจะให้ปวงชนขาวไทยได้มีอาชีพติด
ตัว มีรายได้เล้ียงครอบครัว  พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของประชาชนทุกคน สมแล้วท่ีเราประชาชนชาว
ไทย ได้ขนานนามพระองค์ว่า “พ่อหลวงของไทย ”ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มีต่อพสกนิกรชาวไทยท้ังประเทศ  ด้วยความรักประดุจดังพ่อของแผ่นดินในโอกาสนี้ชาวไทยยังได้
แสดงออกด้วยความรัก ความอาลัยท่ีมีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์รัชกาลท่ี 9 ท่ีได้สวรรคตไป
แล้ว             พระองค์ท่านทรงส่งเสริมแนวคิดและหลักการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โครงการปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้ก็เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ
ของท่าน       เป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และ
ส่ิงแวดล้อม    

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีอำนาจหน้ าท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6)         
พ.ศ. 2552 ส่วนท่ี 3  มาตรา 67 (5)  กำหนดหน้าท่ีต้องทำขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) กำหนดให้เทศบาล  เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน          
ในท้องถิ่นของตนเองในด้านการจัดการศึกษา และเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน
ดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานท่ี 4  
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ท่ีกำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน โดยการ         
จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  เช่น  วันพ่อ  วันแม่  วันเด็ก  วันปีใหม่  วันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ในฐานะหน่วยงานด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว   จึงได้จัดทำโครงการหนูน้อยเดินตามรอย      
พระบาท ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้  จัดกิจกรรมจิตสาธารณะ อีกท้ังปลูกฝัง
จิตสำนึกให้เด็กรักต้นไม้ รักษาส่ิงแวดล้อม ตลอดจนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดียิ่งขึ้น  

 

3. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อให้เด็กสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
2. เพื่อให้เด็กบอกพระราชกรณียกิจท่ีสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ได้ตามวัย  



 

 

 3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กรักต้นไม้ รักษาส่ิงแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 เด็กนักเรียนบอกพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ได้ตามวัย และร่วม 
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ จัดบอร์ดวันพ่อแห่งชาติ  กิจกรรมการปลูกต้นไม้ และกิจกรรมจิตสาธารณะ 
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6. วิธีการดำเนินการ 

1.  ตรวจสอบและกำหนดรายละเอียดโครงการ  กิจกรรม 
2.  ขออนุมัติดำเนินโครงการ และแต่งต้ังคณะทำงาน 
3.  ดำเนินงานตามโครงการ 
4.  ประเมินผลโครงการ 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
 8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผูรั้บผดิชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1.  เด็กสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
2.  เด็กบอกพระราชกรณียกิจท่ีสำคัญของพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ได้ตามวัย 
3.  ปลูกฝังจิตนึกให้เด็กรักต้นไม้ รักษาส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น    

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

มิติที่ 2  
 
 
 

การบริหารราชการ 
เพื่อป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

    2.1  แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
 
โครงการท่ี  1 
 

1. ช่ือโครงการ  :   กิจกรรม  “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
                                     ท้องถ่ิน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ในปี     
พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าท่ีในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการกำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าท่ีจำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 



 

 

ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีคำครหา ท่ีได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไป
ได้สูงท่ีคนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางท่ีคนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ ไม่มากเท่ากับท่ีคนทำงานใน
หน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 

 เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 1.  ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  1  ฉบับ  
 2.  มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 3.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี    
 
6. วิธีดำเนินการ 
 1.  ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.  จัดต้ังคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4.  ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5.  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 7.  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 



 

 

 8.  รายงานผลการดำเนินงาน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 

           สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี    
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

           1.  มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 2.  มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 3.  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 1 เล่ม 
 4.  การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

    2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

  2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ทั้งใน
เร่ืองการบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย  โอน  เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน/และการมอบหมายงาน 
 
โครงการท่ี  1 
 
 

1. ช่ือโครงการ  :   กิจกรรม  “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลือ่นขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล  

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระ ตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
2558  ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงนิเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พนกังานครู อบต. และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   

6. วิธีดำเนินการ 

 1.  แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล 
พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ    
 2.  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล   



 

 

 3.  ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล        
เพื่อกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษา         
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4.  คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล  
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เล่ือนขัน้เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจำ 
 5.  คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู และลูกจ้างประจำ  
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรอง           
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์            
ตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี          
30 ธันวาคม 2558    
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล     องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการท่ี  2 
 

 

1. ช่ือโครงการ  :   มาตรการ “ออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การ 
                                     บริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ” 
 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบล   เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อำนาจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล   พ.ศ. 2537   หน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าท่ีต้องทำอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ท่ีกำหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537   ท่ีกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าท่ีในการ
ส่ัง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล   และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนตำบล  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ท่ีได้รับแต่งต้ังในการส่ังหรือการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้   และกำหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล  รองจากนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย และ
อำนาจหน้าท่ีอื่น ตามท่ีมีกฎหมาย กำหนด หรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   
 



 

 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้น  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2.  เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.  เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4.  เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตำแหน่งหน้าท่ีราชการ  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดทำคำส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มอบหมายให้รององค์การ
บริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

6. วิธีดำเนินการ 

 1.  ออกคำส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
ส่ังการ 
 2.  จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3.  จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4.  ใหผู้้รับมอบหมายงานตามคำส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 –  พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  



 

 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1.  มีคำส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน  
 2.  ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

โครงการท่ี  3 
 

 

1. ช่ือโครงการ  :   มาตรการ “ออกคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและ 
         วัฒนธรรม” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อำนาจหน้าท่ีในการจัดทำกบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ี
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มา
รับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือม
ประสิทธิภาพ 

เพื่อประโยชน์สุขประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกำหนดให้การ
บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่ อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตอบสนองความต้องการของประชาชน และไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้อง
มีมาตรการออกคำส่ังมอบหมายปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
ในตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทำคำส่ังมอบหมายปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 



 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัด

ราชบุรี 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 

 1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
2. จัดทำคำส่ังมอบหมายปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทราบและถือปฏิบัติ 
4. ประชุมแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัด
ราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

 1. มาตรการการมอบหมายงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 2. คำส่ังมอบหมายให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2.2.2  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุ   
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
โครงการท่ี  1 
 
1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

2. หลักการและเหตุผล   

 เพื่อให้การบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้  งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  จัดทำทะเบียนคุม
เงินรายจ่าย ให้ความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบ ัติ  ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง
ทำตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

3. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให้บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ี
เกี่ยวข้อง 
 2.  เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   

6. วิธีดำเนินการ 

 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณท่ีต้ังไว้ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 



 

 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1.  บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้อง 
 2.  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 3.  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

โครงการท่ี  2 
 
1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ “ ควบคุม กำกับดูแลการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจำปี” 

 2. หลักการและเหตุผล  
 

 การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกระบวนการบริหารพัสดุ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ได้ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี  24 กุมภาพันธ์ 2560  ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี  23 สิงหาคม 2560     
           

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  เป็นหน่วยงานท่ีจะต้องเป็นเจ้าภาพหลักสำหรับการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  สำหรับข้ันตอนและกระบวนการซึ่งได้มาแห่งพัสดุ  โดยจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 8       
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วย งานของรัฐ          
และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ 1. คุ้มค่า 2. โปร่งใส 3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 
4. ตรวจสอบได้   

 

ดังนั้น  จึงเห็นเหตุผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้จัดทำ มาตรการ “ควบคุม กำกับดูแล
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ขึ้น  เพื่อดำเนินการป้องกันการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า  มีข้ันตอน
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและนำผลการวิเคราะห์เสนอให้ผู้บริหาร
ทราบ ตลอดจนดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามกระบวนการจัดหาพัสดุให้ประชาชนทราบ นั้น 

   
3. วัตถุประสงค ์ 
 1.  เพื่อเป็นการควบคุม กำกับดูแล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าท่ีดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายท่ีกำหนด 
 2.  ผู้บริหารสามารถทราบข้ันตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกิดความชัดเจนขึ้น 
 3.  ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนได้  
 4.  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
            
4. เปา้หมาย  
 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ฯ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
 
 
   
 



 

 

6. วิธีดำเนนิการ 
1.  จัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.  จัดทำแผนจัดหาพัสดุ 

 3.  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ 
 4.  จัดทำประกาศตามขั้นตอนและกระบวนการจัดหาพัสดุ  เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
  -  ประกาศแผนจัดหาพัสดุ 
  -  ประกาศราคากลาง/รายละเอียดพัสดุ 
  -  ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
  -  ประกาศสัญญาเกินหนึ่งล้าน 
   ฯลฯ 
 5. รายงานการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ   
        
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

     กองคลัง งานพัสดุฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 1.  ผู้บริหารสามารถนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างไปวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณหรือ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไปได้อย่างรอบคอบ 
 2.  ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้อย่างท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิด 
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
โครงการท่ี  1 
 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการรับชำระภาษีและออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่   

2. หลักการและเหตุผล 

               ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง การ
บังคับใช้แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติ
การกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 6.2 แนวทางการกระจาย
อำนาจการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 6.2.2 การปรับปรุงรายได้     
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บ จัดหาเอง เสริมสร้างรายได้และปรับโครงสร้างภาษี อาทิ การขยาย     
ฐานภาษี การกำหนดอัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพิ่มประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพิ่มรายได้ 
ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมีแหล่งรายได้ของตนเองท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ 6.2.3 การปรับปรุงภาษีอากร         
ท่ีรัฐจัดแบ่ง จัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและกำหนดวิธีการจัดแบ่ง
หรือจัดสรรท่ีชัดเจนและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท รวมทั้ง
การหาแนวทางในการเพิ่มภาษีหรือรายได้ท่ีรัฐแบ่ง จัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มข้ึน ท้ังนี้ หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่ม
ต้องสะท้อนแหล่งกำเนิดของภาษีนั้นๆ เป็นสำคัญ ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาแลว            
เห็นวา เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดเก็บรายได  ไดอยางถูกตอง ครบถวนและเปนธรรม   
จึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการกําหนดมาตรฐานจูงใจใหประชาชนผูเสียภาษีมาชําระภาษี             
โดยการประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับประชาชนวาจํานวนเงินท่ีไดจากการเสียภาษีของประชาชน          
จะนํามาใชในการพัฒนาทองถิ่น ทําใหตองออกใหบริการประชาชน และเพื่อการจัดเก็บภาษีคาธรรมเนียมต
างๆ เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  ใหจัดเก็บไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย แนวทางการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการประชาชน 
 
               ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนคุ้งน้ำวน จึงเห็นความสําคัญของการออกใหบริการ
ประชาชน ผูมีหนาท่ีเสียภาษีใหแกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนคุ้งน้ำวน  และเพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนตําบลคุ้งน้ำวน ประกอบกับผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบางรายต้องทำงานประจำไม่สามารถหยุด
งานได้ จึงไม่สามารถมาเสียภาษีตามกำหนดระยะเวลาได้  และในช่วงระยะเวลาระหว่ างเดือน มกราคม – 



 

 

เมษายน ของทุกปีเป็นช่วงระยะเวลาท่ีประชาชนผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีจะต้องมาติดต่อขอชำระภาษีประจำปีเป็น
จำนวนมากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงได้จัดทำโครงการบริการประชาชนในการรับชำระภาษี        
ในวันหยุดราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนท่ีไม่มีเวลา
สามารถมาชำระภาษีในวันหยุดราชการได้ โดยออกใหบริการชําระภาษีถึงพื้นท่ีของแตละหมูบาน จึงไดจัดทํา
โครงการรับชำระภาษีและออกหน่วยรับชำระภาษีเคล่ือนท่ี ขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 

 1.  เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 2.  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีมารับบริการด้านการชำระภาษี  
 3.  เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานในการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการรับชำระภาษี 
 4.  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ 
       5.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 6.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาค 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 

               ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  
     
5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 

               ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนและตามหมู่บ้านภายในเขตตำบลคุ้งน้ำวน 
                 
5. วิธีการดำเนินการ 
 

 1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
         2.  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
 3.  แต่งต้ังคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามโครงการ 
 4.  ทำการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนท่ัวไปทราบ 
 5.  ดำเนินโครงการ 
 6.  ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ปีละ  5,000  บาท  (รวม 3  ปี  เป็นเงิน  15,000  บาท) 
 
         



 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

              กองคลังร่วมกับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนและกำนัน , ผู้ใหญ่บ้านตำบล       
คุ้งน้ำวน 

 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

 1.  จำนวนประชาชนท่ีมารับบริการในวันหยุดราชการและนอกเวลาทำการ 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการชำระภาษี 

2.  ตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีไม่สามารถมารับบริการในวันทำการได้ 
3.  บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายของรัฐและตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

 4.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ                     
 5.  สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 
 6.  ประชาชนได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงการท่ี  2 
 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 
พ.ศ. 2552  มาตรา 74 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 3431 ลงวันท่ี        
19 ตุลาคม  2552  เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ข้อ 4 ให้ดำเนินการประสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เช่น ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบำรุงท้องท่ี ภาษีป้าย ภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงเรียน          
เป็นต้น  โดยดำเนินการในลักษณะต่างๆ เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ หรือการกระจาย
เสียงทางหอกระจายข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
  

เพื่อสนองนโยบายของรัฐ ดังนั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงได้จัดทำโครงการ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทราบและเข้าใจเกี่ยวกับ
ระยะเวลาและขั้นตอนการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ เข้าใจในแง่มุมต่างๆ ถึงความจำเป็นและ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการชำระภาษี ได้รับทราบว่าเงินภาษีท่ีตนได้ชำระไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
คุ้งน้ำวน ได้นำเงินภาษีเหล่านั้นคืนกลับมาสู่ประชาชนในรูปแบบของการพัฒนา ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชน เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น การพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน การพัฒนาทัศนียภาพ
ของเมือง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยการประชาสัมพันธ์โดยส่ือต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกท่ีดี  
ในการชำระภาษีท้องถิ่น อันจะส่งผลให้มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อย่างยั่งยืน  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน                  
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว  และ     
เป็นธรรม สามารถเพิ่มรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

2. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านภาษีท้องถิ่นให้กับประชาชนผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี ตลอดจน
ผู้ประกอบการ เพื่อจะได้รับทราบระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี และสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการทรัพย์สินและค่าภาษีท่ีต้องชำระได้ล่วงหน้า   

3. เพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน ตลอดจนประชาชนและ
ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสำคัญและรับทราบว่าเงินภาษีท่ีตนเองชำระแล้วจะกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองอย่างไร และเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบในการชำระภาษีให้กับ
ท้องถิ่นของตนเอง 



 

 

4. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าท่ีชำระภาษีท้องถิ่นทราบกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบและชำระ
ภาษี ประจำปี  ประชาชนเข้าใจขั้นตอนและวิธีการ ตลอดจนรายละเอียดในการเสียภาษีท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง     
ซึ่งสามารถช่วยให้การจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
               5. เพื่อประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนให้
เป็นท่ีทราบโดยท่ัวกัน 
               6. เพื่อเป็นการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

               ประชาชนผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี  
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ตามสถานท่ีท่ีจัดประชุมประชาคมและบอร์ดประชาสัมพันธ์       
ตามหมู่บ้านต่างภายในเขตตำบลคุ้งน้ำวน 
 
6. วิธีการดำเนินการ 
 

1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2.  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามโครงการ 
4.  เตรียมรายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์       

รถประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เว็บไซด์  หนังสือแจ้งผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี ฯลฯ 
5.  ดำเนินโครงการ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

           ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ปีละ  8,000  บาท  (รวม  3  ปี  เป็นเงิน  24,000 บาท) 
 

             
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

กองคลังร่วมกับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนพร้อมท้ังกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลคุ้งน้ำวน 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 



 

 

1.  ประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีภายในตำบลคุ้งน้ำวน จำนวน 7 หมู่บ้าน และนอกเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างท่ัวถึง 

2.  ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี (ป้ายไวนิล) จำนวน 5 ป้าย 
3.  ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย   
 
4.  จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์  จำนวน 1,000  ฉบับ 

 5.  สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็วเป็นธรรม 
 6.  ประชาชนได้ทราบถึงระยะเวลาในการยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ฯ 
 7.  ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการชำระภาษี ฯ มีจิตสำนึก ความรับผิดชอบในการชำระ
ภาษี และมีส่วนร่วมนำเงินภาษีมาพัฒนาให้กับท้องถิ่นตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  3 
 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการกองคลังพร้อมใจให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในวันหยดุราชการ 

 

2. หลักการและเหตุผล 

กองคลัง เป็นหน่วยงานส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีทำหน้าท่ีเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
การพัสดุและการจัดเก็บรายได้ รวมถึงการบริการและอำนวยความสะดวก พร้อมท้ังให้คำปรึกษาและแนะนำ
เกี่ยวกับการชำระภาษีและขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ให้แก่ประชาชนท่ีมาติดต่อหรือขอรับบริการการบริการ
และการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนับเป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานของกองคลัง โดยมี
จุดมุ่งหมายสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนให้มากท่ีสุด โดยประชาชนจะมีหน้าท่ีอย่างหนึ่งต่อรัฐ คือการเสีย
ภาษีให้แก่ทางราชการ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้ส่วน
ราชการมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน ปรับปรุงการให้บริการประชาชนโดยขยายเวลาการให้บริการประชาชาชนในทุกๆด้านท่ีอยู่ใน
หน้าท่ีความรับผิดชอบของกองคลัง 

 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
52 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองท่ีดี โดยอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยแนวทางการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนเป็นบทบาทและภารกิจท่ีสำคัญอย่างยิ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการให้บริการประชาชนท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ย่อมสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้รับบริการ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานพึงตระหนักและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี ดังนั้น พนักงานของรัฐ     ซึ่งมีหน้าท่ีการให้บริการประชาชน จึงต้องมีความพร้อม และมี
จิตสำนึกท่ีดีในการให้บริการประชาชน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ ประกอบกับตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 4422    ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย   กำหนดนโยบายการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักเท่ียงและวันเสาร์
เต็มวัน ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลและเป็นการสร้างมาตรการ
เชิงรุกในการบริการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนต่อหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนั้น กองคลังจึงได้จัดทำโครงการกองคลังพร้อมใจให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ  ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีมาติดต่อขอรับบริการ 
 2. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ด้วยความเท่าเทียม เสมอภาคและท่ัวถึง 
 3. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ 
 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรของรัฐและประชาชนในพื้นท่ี 
 5. เพื่อสร้างทางเลือกในการติดต่อราชการนอกเวลาทำการปกติให้แก่ประชาชน 
 



 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 
 

ประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน และผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  

 
6. วิธีการดำเนินการ 
 

 1.  ขออนุมัติดำเนินการโครงการ 
 2.  แต่งต้ังคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามโครงการ 
 3.  ทำการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนท่ัวไปทราบ 

4.  ดำเนินโครงการกองคลังพร้อมใจให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ  
5.  ประเมินความพึงพอใจของผู้บริการจากแบบประเมิน 

 6.  สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ                       
 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 

           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8.  งบประมาณ 
 

               ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

               กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1.  ประชาชนมีความพึงพอใจและประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.  บุคลากรภายในหน่วยงานเกิดความสามัคคีกันภายใต้ระบบการทำงานเป็นทีมโดยเน้นหลักการ

บริการมีคุณภาพ มาตรฐาน บริการด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 
3.  บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
4.  ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
5.  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างท่ัวถึง รวดเร็ว 

 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  4 
 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีปรับปรุงแผนที่ 

2. หลักการและเหตุผล 

              กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์ สินเพื่ อนำไปใช้ในการเพิ่ มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จึ งได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดเก็บภาษี ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรมต่อเจ้าของ
ทรัพย์สิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
 

              ตามนโยบายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนได้ดำเนินการจัดทำแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ตามโครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS)    เพื่อประกอบงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ทำสัญญาจ้างเลขท่ี 9/2553 
กับสถาบันวิจัยให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้รับจ้างตามโครงการดังกล่าว 
ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานเป็นท่ีเรียบร้อย เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2554 จากวันส่งมอบงานจนถึง
ปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 4 ปี ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนได้ใช้งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
อีกท้ังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำโปรแกรม LTAX 3000 
มาใช้ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เห็นสมควรจัดการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้งานโปรแกรม Map Window GIS ร่วมกับโปรแกรม LTAX 
3000 ได้ 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 

 1.  เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีความรู้และความชำนาญใน
การใช้งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 
 2.  เพื่อสามารถนำความรู้มาปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ใช้ร่วมกับโปรแกรม         
LTAX 3000 แล้วสามารถใช้งานได้                
 3.  เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
 4.  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 5.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 6.  เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรม 
 



 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 บุคลากรผู้ใช้งานแผนท่ีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  
               ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนและพื้นท่ีภายในเขตตำบลคุ้งน้ำวน 
 
6. วิธีการดำเนินการ 
 

 1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2.  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
 3.  แต่งต้ังคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามโครงการ 
 4.  ดำเนินโครงการ 
 5.  สรุปผลจากแบบประเมินโครงการจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
            
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

          ปีละ  20,000 บาท (รวม 3 ปี  เป็นเงิน  60,000 บาท) 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

              กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

 1.  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสามารถจัดทำระบบการปฏิบัติงาน
ในระบบ LTAX 3000 ได้ 
 2.  จัดเก็บข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน 
 3.  บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  5 
 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ  “การเพิ่มประสิทธิภาพการรับบริการประชาชน” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558      
ตามมาตรา 7 ได้กำหนดว่า “กรณีท่ีมีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน”  โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าท่ี เปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาให้ประชาชนทราบ ดังนั้นเพื่อให้กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จึงได้จัดทำคู่มือประชาชน สำหรับเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน แบบฟอร์ม วิธีการต่าง ๆ ในงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ และเป็นตัวช้ีวัดการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาขนในงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพื่อบริการให้ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการ 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

คู่มือประขาชน และแผนผังขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
5. พื้นทีด่ำเนินการ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 
6. วิธีดำเนินการ 
 

 1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
2. จัดทำคู่มือการให้บริการแก่ประชาชน และแผนผัง/ระยะเวลาการให้บริการ 
3.  ประชาสัมพันธ์ 
 

 



 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัด
ราชบุร ี
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

 1. คู่มือการให้บริการแก่ประชาชน 
 2. แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  6 
 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการชาวประชาอุ่นใจ  กองการศึกษา ฯ รับใช้ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นส่วนงานหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีทำหน้าท่ีจัดการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา  เป็นสถานศึกษาท่ีให้บริการประชาชนในท้องถิ่นด้านให้การศึกษาแก่เด็กเล็ก  เพื่ออบรม  
เล้ียงดู  จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้แก่เด็กเล็กมีความพร้อมท้ังทางด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคม  จิตใจและสติปัญญา  โดยมีผู้ดูแลเด็กเป็นผู้รับผิดชอบออกแบบการจัดประสบการณ์  เป็นผู้ท่ี
อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก  ดังนั้น ผู้ดูแลเด็กจึงต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้  มีประสบการณ์ และมีความสามารถในการ
ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กในวัย  2 – 5  ปี เป็นอย่างดี 

 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  มาตรา 
52 กำหนดให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  โดยอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย  แนวทางการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  โดยการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน  เป็นบทบาทและภารกิจท่ีสำคัญอย่างยิ่ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากการให้บริการประชาชนท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม       
ย่อมสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน          
พึงตระหนักและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  ดังนั้น  พนักงานของรัฐซึ่งมีหน้าท่ีการให้บริการประชาชน          
จึงต้องมีความพร้อม  และมีจิตสำนึกท่ีดีในการให้บริหารประชาชนเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน         
ผู้มารับบริการ ประกอบกับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.3/ว150 ลงวันท่ี 17 
ธันวาคม 2545  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำหนดนโยบายการปรับขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนในช่วงพักเท่ียงและวันเสาร์เต็มวัน  ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ
ของรัฐบาลและเป็นการสร้างมาตรการเชิงรุกในการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนต่อ
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงจัดทำโครงการชาวคุ้งน้ำวนอุ่นใจ  กองการศึกษาฯ รับใช้ประชาชน  

 
3. วัตถุประสงค ์
 

     ๑.  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนท่ีมารับบริการด้านการศึกษา 
๒.  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ  มาตรฐาน  ด้วยความเท่าเทียมกันและเสมอภาค 
3.  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ 
4.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรของรัฐและประชาชนในพื้นท่ี 
5.  เพื่อสร้างทางเลือกในการติดต่อราชการนอกเวลาทำการปกติให้แก่ประชาชน 
 



 

 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ ดังนี้ 
  1. การให้คำปรึกษาเรื่องการเล้ียงดูเด็กเล็กอายุระหว่าง 2 - 4 ปี 
  2. การให้คำปรึกษาเรื่องการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเมื่อเด็กอยู่ท่ีบ้าน 
  3. การให้คำปรึกษาเรื่องภาวะโภชนาการและอาหารหลัก 5 หมู่สำหรับเด็กเล็ก 
  4. บริการให้คำปรึกษาเรื่องการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
  5. บริการให้คำร้องการเข้าเรียนต่อของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
  6. การให้บริการอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โดยให้บริการแก่ประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวัน และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบรุ ี
 

6. วิธีดำเนินการ 
1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2.  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
4.  ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนทราบ 
5.  ดำเนินกิจกรรมการให้บริการประชาชน 
6.  ติดตามและประเมินผล 
7.  ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริการ 

  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัด

ราชบุร ี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     1. ประชาชนเกิดความพึงพอใจและประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

2. บุคลากรภายในหน่วยงานเกิดความสามัคคีกันภายใต้ระบบการทำงานเป็นทีม 
3. บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

 



 

 

โครงการท่ี  7 
 
1. ช่ือโครงการ :  มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าท่ีด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการ
ใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการดำเนินการ
บริหารจัดการต่างๆ ต้องคำนึงถึงหลัก    ธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิด
ปัญหาข้อครหาในการทุจริตหรือดำเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ 
สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิด
จากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ี
นำไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิง
สำคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ
เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0892.4/ว 435  ลงวันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2548  เรื่อง 
ข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคู่มือหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการบริหารราชการเพื่อให้
เกดิผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกำหนดให้มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระหว่างข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อจัดทำแบบ
ข้อเสนอแนะและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ เพื่อนำมาเจรจาและ
ตกลงกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำหนดระดับเป้าหมาย และผลสำเร็จของงาน 
 

 ดังนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงได้จัดทำมาตรการ 
“จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการ
ดำเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์
 

1.  เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองท่ีดี 

2.  เพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำมาตรการไปปฏิบัติ 
3.  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
 

 



 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 บุคลากรในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมือง
ราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  
 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัด
ราชบุรี 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 

 1. ประชุมบุคลากรในหน่วยงาน 
2. จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในหน่วยงานกับผู้บังคับบัญชา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน การ

ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดมั่นในประมวล
จริยธรรมขององค์กร   

3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ   
4. ดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงท่ีกำหนด 
5. กำกับติดตามมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6. รายงานผลต่อผู้บริหาร (ปีละ 2 ครั้ง) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการดำเนินการ
ปรับปรุงข้อตกลงการปฏิบัติราชการในปีต่อไป 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัด
ราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 

2 ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กร  
 

 



 

 

โครงการท่ี  8 
 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานและการใหบ้ริการของ อบต. 

2.  หลักการและเหตุผล 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล ท้ังท่ีเป็น หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552  และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมาย
กำหนดให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลและในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณการ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมี คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546   มาตรา 6  ท่ีกำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ การสำรวจความ
พึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบล ของตัวช้ีวัดท่ี 1  มิติท่ี 2  มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจำเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา  

  
3.  วัตถุประสงค์ 
 

๑.  เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ  

2.  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน  

3.  เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
4.  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  
 
 
 



 

 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี  
 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

 พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6.  วิธีดำเนินการ 
 

1.  ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นท่ี
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  

2.  ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามรูปแบบท่ี
กำหนด  

3.  สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  
4.  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน  
5.  ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
6.  นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน   
 

7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

 ปีละ  15,000  บาท  (รวม 3 ปี  เป็นเงิน  45,000  บาท) 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

๑.  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานของเทศบาล จำนวน 1 ฉบับ  
2.  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
3.  การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 

 

 



 

 

โครงการท่ี  9 
 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการกองช่างรับใช้ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 กองช่างเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานธุรการ 
การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและ
เขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมและการบำรุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่และน้ำมัน
เช้ือเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ    
ส่ังการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖       
มาตรา ๕๒  กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี           
โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย แนวทางการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน เป็นบทบาทและภารกิจท่ี
สำคัญ  อย่างยิ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการให้บริการประชาชนท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส 
เป็นธรรม ย่อมสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยงานพึงตระหนักและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  ดังนั้นพนักงานของรัฐซึ่งมีหน้าท่ีการให้บริการ
ประชาชนจึงต้อง   มีความพร้อมและมีจิตสำนึกท่ีดีในการให้บริการประชาชน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชนผู้มารับบริการ ประกอบกับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๕๐ ลง
วันท่ี ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๔๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำหนดนโยบายการปรับขยายเวลาการ
ให้บริการประชาชนในช่วงนอกเวลาราชการและวันเสาร์เต็มวัน   

 

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลและเป็นการสร้าง
มาตรการเชิงรุกในการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน    ต่อหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน    จึงได้จัดทำโครงการกองช่างบริการ
ประชาชน ขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ 
๒.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ด้วยความเท่าเทียมกันและเสมอ
ภาค 
3.  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนท่ีมารับบริการ 
4.  เพี่อสร้างทางเลือกในการติดต่อราชการนอกเวลาทำการปกติให้แก่ประชาชน 
5.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรของรัฐและประชาชนในพื้นท่ี 

 
 



 

 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของกองช่าง ในช่วงพักเท่ียง   เวลา 12.00 น.  
- 13.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 

  1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2.  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ     
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
4.  ประชุมคณะกรรมการและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
5.  ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนทราบ 
6.  สรุปและรายงานผลการประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจและประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
2. บุคลากรภายในหน่วยงานเกิดความสามัคคีกันภายใต้ระบบการทำงานเป็นทีม 
3. บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 
 

 

 

 
 



 

 

2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงการท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท่ีดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 

 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า
ปีท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอน
การทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
2.  เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.  เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
4.  เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

1.  เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ให้ส้ันลง 
 2.  ประชาชนในพื้นท่ี ตำบลคุ้งน้ำวน   
 3.  ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.  พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   



 

 

 5.  ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   
 

6. วิธีดำเนินการ 
 

1.  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3.   ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ัง
จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 4.   มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 5.   รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564  
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 ทุกส่วนราชการสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1.  ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
 2.  การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 3.  การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4.  ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลเขาพระงามเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและทำให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

 



 

 

โครงการท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จำเป็น การ
กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน”    และเพื่อให้
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว      จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546             
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระ
ราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความ
สะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล     ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการ
จึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกัน
ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทำงานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อ
ประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพื่องาน
บริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 

 1.   เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2.   เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
 3.   เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 4.   เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดำเนินงานได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  และผู้ท่ีมาติดต่อราชการ  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   



 

 

6. วิธีดำเนินการ 
 

1.  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2.  จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 3.  จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 4.  ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

4.1  ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 4.2  ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 

  4.3  จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  4.4  จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4.5  จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  4.6  จัดทำคำส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนท้ังเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  4.7  การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 5.   มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.   มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนำจุดบกพร่องใน
การจัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564  
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

 1.  ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2.  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
 3.  มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 4.  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดำเนินงานได้ 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  3 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการ  “ ประชาสัมพันธก์ำหนดระยะเวลาและข้ันตอนการชำระภาษีและ     
                                      ค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ” 
 
 2. หลักการและเหตุผล 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นท่ีตำบลคุ้งน้ำวนเกี่ยวกับการเสียภาษี  เช่นภาษีบำรุงท้องท่ี  ภาษี
ป้าย ภาษีโรงเรือนและท่ีดินและค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชนของตนเอง และมาชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลาเพื่อนำไปบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค ์ 
 

1.  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีมาชำระภายในกำหนด 
2.  เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับประชาชนในการเสียภาษี 

      3.  เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีได้ตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 
4.  เพื่อบริการผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีได้รับความสะดวก รวดเร็วขึ้น 

 

4. เปา้หมาย  
 

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีทุกประเภทท่ีอยู่ในเขตตำบลคุ้งน้ำวน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
 

หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 7  ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6. วิธีดำเนนิการ 
 

1.  ทำการประชาสัมพันธ์ โดยทำแผ่นพับ  เสียงประชาสัมพันธ์ของ อบต.คุ้งน้ำวน  
           2.  ปิดประกาศหน้าท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนและท่ีทำการกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน 

3.  ลงเว็บไชต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
           4.  รถประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
                 

8. งบประมาณดำเนินการ 
           ไม่ใช้งบประมาณ        
   



 

 

 9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 

               กองคลังร่วมกับส่วนราชการภายใน  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนและกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลคุ้งน้ำวน 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

1.  ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสามารถเสียภาษีได้ตามกำหนดระยะเวลา 
2.  ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี ได้รู้ถึงขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ 
3.  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2.3.2  มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการดำเนินการอื่นใดของของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
โครงการท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ การมอบอำนาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ  
                                   ราชการ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 การมอบหมายอำนาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น    
ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

 ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ 
การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 

 เพื่อให้การบริหารราชการของสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   ภายใต้กรอบอำนาจหน้าท่ี
ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 
4. เป้าหมาย 
 

 คณะผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   ปลัดสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 

 1.  จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
 2.  ดำเนินการออกคำส่ังฯ 



 

 

 3.  สำเนาคำส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564  
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 ส่วนราชการทุกส่วน 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ  “มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม         
ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ัง        
มีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับท่ีบัญญั ติอำนาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การท่ีนายกเทศมนตรี                
จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทำให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ             
เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้กำหนดมาตรการ
ให้มีการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
 

3. วัตถุประสงค์ 
 

 1.  เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 2.  เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบล   
 
6. วิธีดำเนินการ 
 

1.  รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พิจารณา 
 2.  ออกคำส่ังมอบหมายหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติราชการแทน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จำนวนเรื่องท่ีมอบอำนาจ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  

2. การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ  การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ประจักษ ์

2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ 
   ให้บริการประชาชนดีเด่น  

 
2. หลักการและเหตุผล   
 

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  เป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญและ 
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
ท้ังยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบสำคัญในอันท่ีจะบำบัดทุกข์บำรุงสุข  และสร้างคุณภาพชีวิตท่ี ดี                    
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น   ดังนั้นการท่ีประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุขหรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วย
การกระทำทุกส่ิง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  โดยหลักคุณธรรม  ๔ ประการ  ดังนี้ 
  ประการท่ี 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
  ประการท่ี 2   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี
นั้น 
  ประการท่ี 3   คือ  การอดทน  อดกล้ัน  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุประการใด 
  ประการท่ี 4   คือ  การรู้จักละวางความช่ัว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม นำมาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และ
ส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 
 จากความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายประจำ พ.ศ. 2544         



 

 

จึงทำให้คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  เห็นพ้องต้องกันให้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน     
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
3. วัตถุประสงค์   
 

1.  เพื่อการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลคุ้งน้ำวน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

2.  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนตำบล 
4.  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ     
 

1.  คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ผู้มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น  ปีละ  2  ครั้ง 
  2.  จัดทำประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ  จำนวน  2  ฉบับ  (6 เดือนต่อ  1  ฉบับ) 
 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  
 
6.  วิธีการดำเนินการ   
 

  1.  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2.  เพื่อให้ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
  4.  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น   รอบแรกภายในเดือนกุมภาพันธ์  รอบท่ี 2  ภายในเดือนกันยายน ของทุกปี  

5.  ดำเนินการตามโครงการ 
6.  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 
7.   ระยะเวลาดำเนินการ  
 

       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
  
8.  งบประมาณดำเนินการ   
 

ไม่ใช้งบประมาณ   
 



 

 

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด    องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1.  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนมีความภาคภูมิใจใน
การได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 2.  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนมีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติราชการเพิ่มมากข้ึน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2.4.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

โครงการท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรม “มอบโล่ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่พ่อดีเด่นด้านผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ           
แบบมีส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการดำเนินกิ จกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม            
ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น         
ต้ังใจร่วมเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนำ          
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ ของทุกปี             
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน   
 
3. วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อยกย่องบุคคลท่ีบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
อย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 2.  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ ให้รู้สึกอยากทำความดีและบำเพ็ญ
ประโยชน์มากขึ้น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 ประชาชนในพื้นท่ีตำบลคุ้งน้ำวน 
 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 1.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  

2.  ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 3.  ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 4.  สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 
 



 

 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564   
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ใช้งบประมาณโครงการวันพ่อแห่งชาติ ปีละ 1,500 บาท (รวม 3 ปี เป็นเงิน  4,500 บาท) 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
กับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรม “มอบโล่ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่แม่ดีเด่นด้านผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ             
แบบมีส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม             
ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น  
ต้ังใจร่วมเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนำ        
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องใน วันแม่แห่งชาติ ของทุกปี           
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน   
 
3. วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อยกย่องบุคคลท่ีบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
อย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 2.  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ ให้รู้สึกอยากทำความดีและบำเพ็ญ
ประโยชน์มากขึ้น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 ประชาชนในพื้นท่ีตำบลคุ้งน้ำวน 
 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 1.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  

2.  ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 3.  ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 4.  สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564   
 



 

 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ใช้งบประมาณโครงการวันแม่แห่งชาติ ปีละ 1,500 บาท (รวม 3 ปี เป็นเงิน  4,500 บาท) 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
กับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่มีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้ง    หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1  ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการ  “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าท่ีด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการ
ใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการดำเนินการ
บริหารจัดการต่างๆ ต้องคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล   เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหา
ข้อครหาในการทุจริตหรือดำเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ 
สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิด
จากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ี
นำไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิง
สำคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ
เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0892.4/ว 435  ลงวันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2548  เรื่อง 
ข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคู่มือหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการบริหารราชการเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกำหนดให้มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระหว่างข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  เพื่อจัดทำแบบ
ข้อเสนอแนะและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ เพื่อนำมาเจรจาและ
ตกลงกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำหนดระดับเป้าหมาย และผลสำเร็จของงาน 
 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
ท่ีกำหนดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 
 
 
 
 



 

 

3. วัตถุประสงค ์
 

1.  เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.  เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ 
 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
6.  วิธีดำเนินการ 
 

      1.  จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2.  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3.  ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ   คุณภาพการให้บริการ       
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ี
กำหนด 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  กับปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำ
ข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

2.  เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
 4.  เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
 



 

 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
6.  วิธีดำเนินการ 
 

      1.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/
กอง/ฝ่าย 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ได้ทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กำหนด และรับส่ิงจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  1)   ช้ีแจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี    พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 
2548 
  2)   ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
   - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
   - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
และผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 
  3)  รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวช้ีวัดท่ีกำหนด 
  4)  วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 



 

 

  5)  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบั ติราชการ กรณีท่ีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้   
 

3. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการครบทุกหน่วยงาน 
 2. รายงานผลตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

2.5.2  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงการท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการ 
                     ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล  การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน” 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าท่ีด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการ
ใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการดำเนินการ
บริหารจัดการต่างๆ ต้องคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล   เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหา
ข้อครหาในการทุจริตหรือดำเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตท่ี เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ 
สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิด
จากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต   ประกอบกับการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  มีการบริหารงบประมาณ มีการใช้จ่ายเงิน จึงมีหน่วยงานภายนอกดำเนินการ
ตรวจสอบเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต  ไม่ว่าจะเป็น  กลุ่มตรวจสอบท้องถิ่นจังหวัด  ตรวจสอบภายใน
จังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงาน  ป.ป.ช.  ซึ่งมีสิทธิและอำนาจหน้าท่ีในการดำเนินการ
ตรวจสอบ 
 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าท่ี เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฎิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
ซึ่งท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ให้ความร่วมมือสำหรับการตรวจสอบงบประมาณ  การจัดซื้อ
จัดจ้าง  การเบิกจ่ายเงิน  การบันทึกบัญชี ฯลฯ  เมื่อหน่วยตรวจสอบให้ดำเนินการช้ีแจงข้อเท็จจริง  ทาง
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการรายงานข้อเท็จจริง  ตลอดจนดำเนินการจัดเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมสำหรับ
การตรวจสอบ  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี    เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล  การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน” 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อให้เป็นมาตรการควบคุม กำกับดูแล  กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.  เพื่อความโปร่งใส  และป้องกันการทุจริต  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 ทุกสำนัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 



 

 

 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

 ทุกสำนัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
6.  วิธีดำเนินการ 
 

      1.  ทุกสำนัก/กอง   ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 2.  ปฏิบัติตามข้อทักท้วง ฯ  ตามระเบียบ ฯ  ภายในกำหนด 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 ทุกสำนัก/กอง   องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  มีความโปร่งใสในการบริหารงานและสามารถดำเนินการ 
ตามระเบียบเมื่อพบผู้กระทำการทุจริต 

2.  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ได้ข้อมูลเพื่อดำเนินการปรับปรุงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตในปีงบประมาณถัดไป 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ 
โดยมิชอบ 
 
โครงการ 1 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นคำร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน
ขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้
ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
3. วัตถุประสงค ์
 

 1.   เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2.   เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 1.   กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2.   จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 3.   จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 



 

 

4.  เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน   ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ. 2564  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนโดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

โครงการท่ี  2 
 
1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ  “ดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน 
                      กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ 
                      ตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 สืบเนื่องจากคำส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557   เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้าง   ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้
กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  จึงได้จัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ว่าปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี ้ เพื ่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ ช่องทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 
คุ้งน้ำวน  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.  เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง  พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 



 

 

6. วิธีดำเนินการ 
 

1.  ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 2.  แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 
 3.  กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 4.  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน  
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1.  จำนวนร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

มิติที่ 3 
 
 

การส่งเสริมบทบาท 
และการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชน 

 
 
 
 

 



 

 

มิติท่ี  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 
 

  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
โครงการท่ี  1 
 
1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ  “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนให้มี 
                                      ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีทำ
การของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 
 

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
จึงได้ให้มีสถานท่ีสำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  โดยมี
งานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ี
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
 

 1.  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 2.  เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  จำนวน 1 แห่ง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  (ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน) 
 



 

 

 
6. วิธีดำเนินการ 
 1.  การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 2.  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 3.  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการท่ีกำหนด 
 4.  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 5.  มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.  มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 7.  มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564    
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

 1. จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 2. มีเอกสารท่ีเปิดเผยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
โครงการท่ี  2 
 
1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                                   คุ้งน้ำวน” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

 อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนด 
 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
 

3. วัตถุประสงค ์
 

 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำ
สำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ขึ้น 
 2.  เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จำหน่าย   จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3.  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 
จำนวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการับรองสำเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   จำนวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน  1  ฉบับ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  
 



 

 

 
 

6. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
1.  จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 2.  เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 3.  จัดทำร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560  เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 4.  จัดทำร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.  จัดทำร่างแบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.  จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 
 
7. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 –  พ.ศ. 2564    
 
8. งบประมาณ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

 1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   ณ สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี 3 
 
1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรม  “การดำเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้ง
น้ำวน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  จึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพื่อไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 

 1.  เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2.  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
คุ้งน้ำวน   
 3.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 
5. วิธีดำเนินการ 
 

1.  จัดทำคำส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 3.  นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็น
และเร่งด่วน 
 4.  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 
 



 

 

 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 –  พ.ศ. 2564 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3237-4271 ต่อ 12  ทางโทรสารหมายเลข 0-3237-4271 ต่อ 13 
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 
 6.5 www.kungnamwon.com  
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

 1.  มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน    
  2.   สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3.   แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kungnamwon.com/


 

 

3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ  การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ  ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
 
โครงการท่ี  1 
 
1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ  “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ” 
 
 

2. หลักการและเหตุผล 

งานพัสดุ  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ     
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ท่ีกรมกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ. สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
 

1.  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2.  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
3.  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
4.  เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
 

4. เปา้หมาย/ผลผลิต 
  
               ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวนและผู้รับจ้างท่ัวไป 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
 

              ภายในตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
 1.  จัดทำประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ 
             2.  ปิดประกาศหน้าท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนและท่ีทำการกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน 
           3.  ลงเว็บไชต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

4.  ลงประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ในระบบ e-GP 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 

              ภายใน 15 วันหลังจากข้อบัญญั ติฯ ได้รับการอนุมั ติ  (ทำสม่ำเสมอทุกปี ) ปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 



 

 

 

            ไม่ใช้งบประมาณ      
     
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

               กองคลัง งานพัสดุฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 

1.  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.คุ้งน้ำวน 
2.  มีประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุประจำปี ให้ประชาชนทราบ 

  3.  เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง เปน็ไปตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  พ.ศ. 2540 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  2 
 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ  “การเปิดเผยราคากลาง” 
 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554  มาตรา  103/7 วรรคหนึ่ง  ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ
จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้
ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2556  เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลาง ตามคู่มือการ
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดว่า “ราคากลาง”  
หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัด
จ้างได้จริงตามลำดับ   โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  และราคากลางถือเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส  โดยเปิดเผยข้อมูลการกำหนด        
ราคากลาง เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน  
ประกาศให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
 

 ดังนั้น  การจัดทำราคากลาง จึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงานพัสดุ  ราคากลางจะเป็นเครื่องมือ
ท่ีใช้สำหรับการพิจารณาราคา  ตลอดจนการพิจารณาการจัดทำสัญญาระหว่างผู้ประกอบการกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   ในการใช้ดุลยพินิจมักจะใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์การตัดสิน เพราะการจัดซื้อ
จัดจ้างจะต้องใช้ราคาท่ีได้มาซึ่งวัสดุไม่เกินกว่าราคากลางกำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนได้จัดทำ
มาตรการ “เปิดเผยราคากลาง” ขึ้น 
 
 

3. วัตถุประสงค ์ 
 

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554   

2.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

4. เปา้หมาย/ผลผลิต 
 

  จัดทำประกาศราคากลางโครงการท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 100,000 บาท  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
 

              องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 



 

 

6. วิธีดำเนนิการ 
 1.  จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/กำหนดคุณลักษณะ ฯ 
 2.  จัดทำการประชุมแล้วรายงานผลการกำหนดราคากลาง/กำหนดคุณลักษณะ ฯ    
 3.  รายงานขออนุมัติราคากลาง 
 4.  จัดทำประกาศราคากลางและเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามท่ีระเบียบกฎหมายกำหนด 
 5.  สรุปผลส้ินปีงบประมาณเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 
 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564         
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

            ไม่ใช้งบประมาณ      
     
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

               กองคลัง งานพัสดุฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 

 1.  จำนวนโครงการท่ีดำเนินการจัดทำประกาศราคากลาง/คุณลักษณะเฉพาะท่ีมีมูลค่าเกิน 
100,000 บาท 
 2.  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายกำหนด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

โครงการท่ี  3 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต.คุ้งน้ำวน 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2542 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไป       
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง         
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด และพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(15) ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและ
หน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร      
ในการพัฒนาท้องถิ่น และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 8(2) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้ังในระดับประเทศและท้องถิ่น อีกท้ัง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน        
มีหน้าท่ีในการให้ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อประชาชนเพื่อให้ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 ในแต่ละปีองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแต่บางโครงการอาจยังมีการประชาสัมพันธ์ไม่ ท่ัวถึง ท้ังนี้  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์              
ผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนให้ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นได้รับทราบ ตลอดจนสร้างทัศนคติท่ีดีของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงเห็นควรจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน ขึ้น 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 

     ๑. เพื่อเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวนให้ประชาชนท่ัวไปและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง 
 2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว วารสารประชาสัมพันธ์ และปฏิทินขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  จำนวน 12 เดือน 

 
 



 

 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

  พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

6.  วิธีดำเนินการ 
1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2.  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

  3.  แต่งต้ังคณะทำงานและจัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดรูปแบบและเนื้อหาของแผ่นพับ 
จดหมายข่าว วารสารประชาสัมพันธ์ และปฏิทิน 

4. ประชาชนท่ัวไปและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลผ่านทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว วารสารประชาสัมพันธ์ และปฏิทินขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน โดยมีกิจกรรมประกอบโครงการดังนี้ 

5. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ภาพถ่าย สถิติ สำหรับใช้ในการจัดทำแผ่นพับ จดหมายข่าว วารสาร
ประชาสัมพันธ์และปฏิทิน 

6. จัดทำร่างแผ่นพับ จดหมายข่าว วารสารประชาสัมพันธ์ และปฏิทินขององค์การบริหารส่วนตำบล
คุ้งน้ำวน เสนอให้คณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7. จัดพิมพ์แผ่นพับ จดหมายข่าว วารสารประชาสัมพันธ์ และปฏิทินแจกจ่ายให้ประชาชนรวมถึง
หน่วยงานต่างๆ  

8.  ประเมินผลจากแบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนและหน่วยงานท่ีได้รับ     
แผ่นพับ จดหมายข่าว วารสารและปฏิทิน 

 
7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

 ปีละ  30,000 บาท (รวม  3  ปี  เป็นเงิน  90,000 บาท) 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

     ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีให้ประชาชนท่ัวไปและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล รับทราบผลงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลในปีท่ีผ่านมา และมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 



 

 

3.1.3  มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 
โครงการท่ี  1 
 
1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ  “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังใน
เรื่อง การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน          
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงได้จัดทำมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำกับให้ผู้รับผิดชอบงาน กิจกรรม โครงการต่าง ๆ จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีกำหนดไว้  รวมท้ังจัดให้มีการปิดประกาศ          
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาท        
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
3. วัตถุประสงค์ 
 

 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน กิจกรรม โครงการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ       
ข้อบังคับท่ีกำหนดไว้   

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 1. กำกับ ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีกำหนด  

2. กำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
ราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี        
จังหวัดราชบุรี 
 
 
 



 

 

6. วิธีดำเนินการ 
 กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกอง
การศึกษาฯ ต่อสาธารณชน  

1.  แผนพัฒนาการศึกษาฯ 
2.  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
3.  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
4.  การคัดเลือกส่ือการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5.  ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
6.  ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
7.  ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
8.  โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
9.  ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวน 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัด
ราชบรุ ี
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองการศึกษาฯ ต่อสาธารณชนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  2 
 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...สาร   
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

การประชาสัมพันธ์เป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญ ช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือท้ังจากบุคคลภายใน
และจากประชาชนภายนอกองค์กรด้วย นับว่าการประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง         
ในการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีขึ้น การประชาสัมพันธ์หน่วยงานเล็ก ๆ              
ก็มีความสำคัญเช่นกัน อย่างเช่น การประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับชุมชนท้องถิ่น ผู้ปกครอง โดยการเผยแพร่ช้ีแจงข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สาระน่ารู้ท่ีมี
ประโยชน์ ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้ชุมชน ผู้ปกครองเห็นคุณค่าเกิดเจตคติท่ีดีและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ยังช่วยป้องกันรักษาช่ือเสียงของหน่วยงาน ทำให้มีการ
พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นต่อไป  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ ำวน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6)       
พ.ศ. 2552 ส่วนท่ี 3 มาตรา 67 (5)  กำหนดหน้าท่ีต้องทำขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ          
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)  กำหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา           
และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน         
ในท้องถิ่นของตนเองในด้านการจัดการศึกษา จากความสำคัญดังกล่าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงได้จัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...สาร ขึ้น เพื่อจัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ข่าวสารใน
ด้านกิจกรรมของศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก  นำเสนอสาระความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
และประชาชนสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ท้ังนี้เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 
3.  วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. เพื่อนำเสนอสาระความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนท่ัวไป 
3. เพื่อเป็นช่องทางรับฟังปัญหาการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

1.  การบริหารงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
 2.  จัดทำแผ่นพับเพื่อให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ไม่น้อยกว่า 9 ฉบับต่อปี 



 

 

 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

6.  วิธีการดำเนินการ 
1.  ตรวจสอบและกำหนดรายละเอียดโครงการ  กิจกรรม 
2.  ขออนุมัตินำเสนอโครงการ 
3.  แต่งต้ังคณะทำงาน 
4.  ดำเนินงานตามโครงการ 
5.  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

   

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8.  งบประมาณดำเนินการ 

ปีละ 500 บาท  (รวม 3  ปี  เป็นเงิน  1,500 บาท) 
 

9.  ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1.  มีช่องทางสำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.  มีช่องทางรับฟังปัญหา  และข้อเสนอแนะในการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

โครงการท่ี  3 
 

1.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”  
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ และอื่นๆ  

 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสำคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  

 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสำคัญและเข้าถึงง่าย  
2. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย  
3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป  
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
  พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

6.  วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น, งบประมาณรายจ่ายประจำปี, แผนการดำเนินงาน, แผนอัตรากำลัง, แผนการจัดหาพัสดุ, ประกาศ
สอบราคา/ประกวดราคา, สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง, ข้อมูลรายรับและรายจ่าย, งบแสดงฐานะทางการเงิน, 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น, รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี, รายงานผลคะแนนการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ   

 

7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่  

 



 

 

 3.2  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1  มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนิน กิจการ           
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน 
 
โครงการท่ี  1 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชนในการจัดทำแผน 

   ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนมีอำนาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา ๑๖ (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริม        
การมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๑๗ 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา 
ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยให้นำข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  

 

 การทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถทำได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชนหรือทำโดยการสอน 
การฝึกอบรม ชุมชนท่ีเข้มแข็งจะต้องมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพิ่ม
คุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน            
เป็นเครือข่าย ในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นทุกชุมชนจึงต้องร่วมกันสร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชน
ในการพัฒนาชุมชน มีกระบวนการชุมชน คือการร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ชุมชน แล้วนำมาร่วม
ตัดสินใจวางแผนดำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลการกระทำกิจกรรมของชุมชน 
โดยผ่านการจัดทำแผนชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองให้เป็นไปตามความ
ต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนท่ีเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมกำหนด
แนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคำนึงถึง
ศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการแผนชุมชน 
ร่วมกันทำงานของหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาภายนอกชุมชนทุกภาคส่วน โดยยึดหลักการใช้พื้นท่ีเป็นต้ัง 
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่อง โดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเป็นเครื่องมือดำเนิน
กิจกรรมพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน มีการบูรณาการท้ังด้านกลไก บุคลากร กระบวนการ 



 

 

เครื่องมือ แผนงาน และงบประมาณ และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลด้วย 
 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนมีการบูรณาการร่วมกัน          
ในการจัดทำแผนชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนจึงจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริม             
การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อรับฟังข้อมูล  ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือแสวงหาการตัดสินใจจากประชาชนเพื่อดำเนินการ       
ตามภารกิจอันเป็นหน้าท่ีสาธารณะต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสามารถนำไปจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

3.  วัตถุประสงค์ 
 

     ๑.  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  รวมท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

๒. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เพื่อสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน 

๓.  เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหา และความต้องการของประชาชน เพื่อใช้ในการกำหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

๔.  เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนอย่างท่ัวถึง 
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
6. เพื่อส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนในระดับชุมชนและระดับตำบล 
7. เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนได้เห็นถึงข้อดี ข้อเด่น ข้อด้อย และ

ข้อจำกัดของชุมชน เพื่อให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย 
8.  เพื่อให้คนในชุมชนคิดเป็น ทำเป็น กล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง เกิดกระบวนการสร้างผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ๆ 
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล อย่างน้อยจำนวน ๗ ครั้ง โดยมีประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชนและกลุ่มพลังมวลชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมการประชุมประชาคม มีผู้เข้าร่วมการ
ประชุมในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากรท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งในตำบลนั้น หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในตำบลนั้น (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

  พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6.  วิธีดำเนินการ 

1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2.  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 



 

 

3.  ทบทวนคำส่ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
4.  แจ้งการดำเนินโครงการต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
5.  แจ้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อร่วม

การประชุมประชาคม 
6.  ทำหนังสือถึงประธานประชาคมทุกหมู่บ้านเพื่อร่วมกันกำหนดวันประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
7.  จัดทำแผนกำหนดการประชุมประชาคมแจ้งให้ทุกหมู่บ้าน / ชุมชนและทุกส่วนราชการทราบ 
8.  ทำหนังสือเชิญหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  กลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นท่ีเข้าร่วมการประชุมประชาคม

หมู่บ้านตามแผนกำหนดการประชุมท่ีกำหนด 
9.  จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล โดยมีประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร

เอกชนและกลุ่มพลังมวลชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  เข้าร่วมการประชุมประชาคม  โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

10. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

11. กิจกรรมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีตำบลคุ้งน้ำวน 
12. กิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนท่ีเข้าร่วมในการประชุมประชาคม โดย

ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี 
13. กิจกรรมการรับชำระภาษีนอกสถานท่ี  
14. กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
15. กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนในปีท่ีผ่านมา 
16. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานของแต่ละส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 

7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  
 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

 ปีละ  15,000 บาท  (รวม  3  ปี  เป็นเงิน  45,000 บาท) 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างได้ร่วมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2. ประชาชนในตำบล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน กลุ่มพลังมวลชน คณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้มี        
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนแผนชุมชนและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 



 

 

3. ประชาชนในตำบล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน กลุ่มพลังมวลชน ได้เสนอปัญหา
และความต้องการเพื่อร่วมกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

๔. ประชาชนในตำบล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน กลุ่มพลังมวลชน ได้รับทราบ
ข้อมูลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนอย่างท่ัวถึง 

5. การจัดทำแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยผู้นำชุมชน เครือข่าย
องค์กรชุมชน ตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบล 

6. กระบวนการประชาธิปไตยในระดับชุมชนและตำบลได้รับการสนับสนุน 
7. ประชาชนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนได้เห็นถึงข้อดี ข้อเด่น ข้อด้อย และ

ข้อจำกัดของชุมชน ให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย 
8. ประชาชนในชุมชนคิดเป็น ทำเป็น กล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง เกิดกระบวนการสร้างผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

โครงการท่ี  1 
 
1. ช่ือโครงการ  : มาตรการ ”ส่งเสริมและสนับสนุนระบบจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับประชาชน” 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี ดี พ.ศ. ๒๕๔๖           
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง          
เพื่ อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ ท่ี ดีของประชาชน               
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน       
เกินความจำเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ได้ดำเนินการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน และมี
การปรับปรุงการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ   เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม            
อีกท้ังเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  
เทศบาลตำบลบางนายสีจึงได้จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนท่ีเกี่ยวกับบุคคล          
จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดช่ือผู้ร้องเรียน  เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและ
ได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ ”ส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับประชาชน” สำหรับเครื่องมือในการดำเนินการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนขึ้น 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
 

 1.  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบสำหรับตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2.  เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
3.  เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 



 

 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6.  วิธีดำเนินการ 
 1.  จัดทำคำส่ังปรับปรุงแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 2.  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการรับแจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 3.  กำหนดแผนผังขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 4.  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.  สรุปรายงานผลตามกระบวนงาน  

 

7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจำปี 
2. ประชาชนได้รับทราบช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์  ขั้นตอน กระบวนการ ตลอดจนการตอบข้อ

ร้องเรียนครบถ้วนถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  2 
 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ” กำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)” 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการให้บริการแก่ประชาชน
แบบองค์รวม ผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนท้ังในด้านการส่งเสริม
สุขภาพ และการป้องกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการท่ีมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ท่ัวถึง          
เสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการ         
นำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเป็นช่องทาง ท่ีเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการท่ี
มี          ความเท่าเทียมและโปร่งใส  

 

3.  วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
2.  เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
  พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

6.  วิธีดำเนินการ 
 จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  

-  กล่องรับความคิดเห็นติดต้ังไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ 
-  ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล 
-  ผ่าน Facebook องค์การบริหารส่วนตำบล 
 

7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  
 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง

ร้องเรียน  
 

 



 

 

3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์        
ได้ทราบถึงการได้รับเร่ือง ระยะเวลา  และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
โครงการท่ี  1 
 

1. ช่ือโครงการ  : กิจกรรม  “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ” 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 

การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  

 

3.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
2.  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ       

มาปฏิบัติ  
3.  เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ  
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
  พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

6.  วิธีดำเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไมเ่กิน 15 วันทำการ  
 

7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
2.  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์  

 



 

 

3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.3.1  ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
 
โครงการท่ี  1 
 
1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ  “แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน” 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  

 

ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดยงานนโยบาย
และแผน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ขึ้น 

  
3.  วัตถุประสงค์ 
 

  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดทำร่างแผนพัฒนาส่ีปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี
ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลติ 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

  พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6.  วิธีดำเนินการ 
 

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ความต้องการของประชาคมและชุมชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส   สุจริต  และให้ความสำคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

 

โครงการท่ี  2 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม  “ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี” 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายท่ีค่อนข้าง
ใหม่และมีจำนวนหลายฉบับด้วยกัน ทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการกระจาย
อำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงได้จัดทำ
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  

 
3.  วัตถุประสงค์ 
 

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถ่ิน และรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย  

 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชน แพทย์
ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป  

 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 
  พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6.  วิธีดำเนินการ 

-  ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี  
-  แต่งต้ังคณะทำงาน  
-  วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม  
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกำหนด  
 

7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  
 
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 



 

 

 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการกระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการท่ี  3 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม “การส่งเสริมและสนับสนนุการจัดทำแผนชุมชน” 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสำคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนท่ีว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้
ชุมชนเปล่ียนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของ
ตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ 
และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาท่ี
ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้  

 

3.  วัตถุประสงค์ 
 

  เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมี เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กำหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเองได้  
 

4.  เป้าหมาย 
 

ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลคุ้งน้ำวน 
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

  พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

6.  วิธีดำเนินการ 
 

-  ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน  
-  ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม

สายในหมู่บ้าน  
-  ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ 
-  ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 

7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมท้ังปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมท่ีดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

โครงการท่ี 4 
 
1. ชื่อโครงการ   :  มาตรการ  “ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารงาน 
                                      ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ  ตลอดจนร่วมดำเนินการโครงการ ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  
 
  3. วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ   
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอก  ส่วนราชการภายนอก และประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนิน 
กิจกรรม/โครงการ 

   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่งวนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัด
ราชบุรี 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 

 1. จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเป็นคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและ
ประเมินผล ตลอดจนดำเนินการติดตามและประเมินผลเพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 



 

 

 2. คัดเลือกผู้แทน ผู้ปกครองของนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่ อมี ส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกส่ือการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
 3. จัดทำคำส่ังการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม/โครงการ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 –  พ.ศ. 2564  
  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัด
ราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

 มีการแต่งต้ังตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ  ตลอดจนร่วมดำเนิน
กิจกรรม/โครงการ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

3.3.2  ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
โครงการท่ี  1 
 
1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ  “แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง” 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  

 

3.  วัตถุประสงค์ 
 

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนตำบลนั่นคือได้ทำหน้าท่ีอย่างถูกต้อง  

 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 7 หมู่บ้าน 
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

  พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

6.  วิธีดำเนินการ 
 

1.  ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
คุ้งน้ำวน อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  

2.  มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้
ทำความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

 
7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



 

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 

2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  2 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ  
                      วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบล” 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546  

1.  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
2.  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
3.  การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
4.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 

ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน /ตำบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

 

3.  วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  

2.  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล 
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

  พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6.  วิธีดำเนินการ 

-  จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ  
-  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี  
-  รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กำหนด  



 

 

7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
  
8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบล หรือ โครงการท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  3 

1. ช่ือโครงการ   :  โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

2.   หลักการและเหตุผล 
 

       แผนการศึกษาแห่งชาติ (2545 – 2559) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างรอบด้านและ
สมดุล โดยแนวนโยบายเพื่อดำเนินการ 1 การพัฒนาทุกคนต้ังแต่แรกเกิดจนถึงตลอดชีวิตให้มีโอกาสเข้าถึงการ
เรียนรู้ เป้าหมายข้อท่ี 1 มีกรอบดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการเตรียมความพร้อม
ของเด็กในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ดังนั้น บ้าน  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และชุมชน ควรให้ความสำคัญกับเด็ก ซึ่งเป็นวัยท่ีมีพัฒนาการทางด้านพื้นฐานของร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา ตลอดท้ังด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ให้มีความเหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพกับวัยอันเหมาะสม  ท้ังนี้การจัดการประชุมผู้ปกครอง จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีส่งเสริมให้เกิดการรวมตัว 
เพื่อต้องการสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครู ผู้ปกครอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการดำเนินงาน และเป็นการสร้างกระแสให้ชุมชน 
และสังคม มีส่วนร่วมในการอบรมเล้ียงดู และส่งเสริมการเรียนรู้ในการดูแลเด็ก เป็นการทำความเข้าใจระหว่าง
กัน แลกเปล่ียนทัศนคติระหว่างผู้ปกครองกับครู เพื่อให้ผู้ปกครองและบุคลากรในศูนย์ได้พบปะพูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อความเข้าใจตรงกัน และช่วยกันพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพท่ีดียิ่งขึ้นไป 
และดำเนินโครงการตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
(มาตรฐานขั้นพื้นฐาน) มาตรฐานท่ี 1 ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน เกณฑ์การพิจารณาท่ี 2 ผู้ดูแลเด็กจัดประชุมผู้ปกครองปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ในฐานะหน่วยงานด้านการจัดการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ตระหนักถึงความสำคัญขอความร่วมมือของผู้ปกครอง และชุมชนในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น เพื่อ
ช้ีแจงแนวทางการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรม  ข้อตกลงต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้ปกครอง
รับทราบ และกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน อีกท้ังให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตลอดจนเชิญเจ้าหน้าท่ีจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพท่ัวไป  และโรคติดต่อต่าง ๆ ในเด็ก 
ท้ังนี้เป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดโรคในเด็กเล็กต้ังแต่เยาว์วัย  เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้และนำไปปรับใช้ใน
บุตรหลาน ให้มีสุขภาพแข็งแรง  ร่างกายเจริญเติบโตได้ตามช่วงวัย  
 
3.  วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อช้ีแจงแนวทางการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรม ข้อตกลงต่างๆ และพบปะพูดคุย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
      2.  เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ปกครองมาปรับปรุงการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      3.  เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 
     4.  เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 



 

 

      5.  เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริม
การ 
 ปกครองท้องถิ่น 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

         1.  จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน การจัดประสบการณ์ของ 
นักเรียน 
    2.  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบแนวทางการ
จัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรม และข้อตกลงต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   3.  จัดกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถนำผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองมาปรับปรุงการบริหารงานได้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 

 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอ
เมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6. วิธีการดำเนินการ 
 

1.   ตรวจสอบและกำหนดรายละเอียดโครงการ  กิจกรรม 
2.   ขออนุมัติดำเนินโครงการ 
3.   ประชุมคณะทำงาน 
4.   จัดทำเอกสารประกอบการประชุม 
5.   จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง 
6.   จัดทำหนังสือเชิญเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาให้ความรู้ 
7.   จัดเตรียมข้อมูลการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 
8.   จัดทำและแจกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
9.   วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและจัดพิมพ์ 
10. ประชุมคณะทำงานติดตามละประเมินผล 
11. ประเมินผลโครงการ 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
 

 ปีละ 2,000 บาท  (รวม 3  ปี  เป็นเงิน  6,000 บาท) 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 

 

 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

 1. ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรม ข้อตกลงต่าง ๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ปกครองมาปรับปรุงการ 
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน   
 4.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี 4 
 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ  “การประเมินผลโครงการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

 การประเมินโครงการอย่างมีระบบ ย่อมจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการได้ตระหนักถึงคุณภาพของ
โครงการท่ีกำหนดขึ้นไว้ว่าจะสามารถตัดสินใจในการดำเนินการ การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงโครงการให้มี
ความถูกต้องเหมาะสม และส่งผลให้โครงการนั้นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าประสงค์ท่ีกำหนด
ไว้ทุกประการ ตลอดจนเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการ  ช่วยให้ผู้ดำเนินโครงการสามารถนำผลท่ี
ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป อีก
ท้ังผู้บริหารท้องถิ่นยังสามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายการบริหารท้องถิ่นได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 เพื่อให้การประเมินผลโครงการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สามารถขับเคล่ือนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงดำเนินการกิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
3. วัตถุประสงค ์
 

 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผล และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ 
ต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป 
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัด
ราชบุรี 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ โดยสนับสนุนให้มีคณะทำงานฝ่ายติดตามและ
ประเมินผลโครงการท่ีมาจากบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าท่ีจัดทำเกณฑ์การประเมินโครงการ และดำเนินการ



 

 

ติดตามและประเมินผลโครงการ พร้อมพิจารณาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการในปีถัดไป และ
รายงานผลให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัด
ราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

 ๑. มีแต่งต้ังตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ 
 ๒. ตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการ และร่วมหาแนวทาง  
หาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ   
 3. สนับสนุนให้มีคณะทำงานฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการมาจากจากบุคคลภายนอก เพื่อทำ 
หน้าท่ีจัดทำเกณฑ์การประเมินโครงการ และดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ พร้อมพิจารณา
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  5 
 
1. ช่ือโครงการ   :  โครงการส่งเสรมิสุขอนามัยใส่ใจเด็กเล็ก   
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก  เป็นส่ิงสำคัญต่อชีวิต  สุขภาพท่ีดีย่อมเป็นพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  ในทางตรงกันข้าม  สุขภาพท่ีไม่สมบูรณ์ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทุกด้านของ
เด็ก   และประเทศชาติในส่วนรวม การท่ีเด็กจะมีสุขภาพดีต้องได้รับการส่งเสริม  โดยปลูกฝังความรู้   ความ
เข้าใจ  ได้รับการดูแลให้คำแนะนำท่ีถูกต้องด้วย   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยใน 
หมวด 2 มาตรา 16 (10) กำหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าท่ีใน
การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มาตรา16 (19) การ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล และสอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่น มาตรฐานท่ี 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการ
บริหารงาน กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมสนับสนุนเด็กเล็กในด้านการตรวจสุขภาพเด็กเล็กประจำปี 
โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มาตรฐานท่ี 5 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
กำหนดแนวคิดในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่นว่าต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับทุก
ภาคส่วนในสังคม  ใช้ต้นทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนของสังคมท่ีจะทำให้เกิดความพร้อมใจท่ีจะร่วมมือในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวหน้าต่อไป  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็ก
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขอนามัยใส่ใจเด็กเล็กขึ้น  โดยขอเชิญวิทยากร
จากหน่วยงานด้านการส่งเสริมสุขภาพภายในตำบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ  การตรวจฟัน และ
ตรวจสุขภาพเด็ก  พร้อมท้ังให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อท่ีเกิดขึ้นกับเด็กได้ง่าย  เพื่อให้เด็กรู้จักการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยของตนเองอย่างง่าย ๆ ตลอดจนเป็นการตรวจสุขอนามัยพื้นฐานของเด็กเล็ก 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพอนามัยให้แก่เด็ก 
2. เพื่อให้เด็กได้รับการบริการด้านสุขภาพพื้นฐาน 
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับส่วนราชการภายนอก 

 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู และส่วนราชการภายนอกทำกิจกรรมร่วมกัน โดยประสานงาน
ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวนมาจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพพื้นฐานให้แก่เด็ก 



 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6.  วิธีการดำเนินการ 
 

1.  ตรวจสอบและกำหนดรายละเอียดโครงการ  กิจกรรม 
2.  ขออนุมัติดำเนินโครงการ 
3.  แต่งต้ังคณะทำงาน 
4.  ดำเนินงานตามโครงการ 
5.  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10.  ตัวชีวั้ด 
 

1. เด็กได้รับการตรวจสุขภาพอนามัย 
2. ส่วนราชการภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  6 
 
1. ช่ือโครงการ  : โครงการเล่านิทานพื้นบ้าน   
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

การเล่านิทานเป็นการเล่าเรื่องหรือถ่ายทอดเรื่องราวของนิทานท่ีพ่อแม่ ผู้ใหญ่ หรือครูเล่าให้เด็กฟัง  
อาจเป็นการการเล่าเรื่องจากเรื่องท่ีเล่าสืบต่อกันมา เรื่องท่ีแต่งขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีความ
สนุกสนาน และสอดแทรกแนวคิด คุณธรรม ท่ีสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้เด็กเข้าใจ 
ด้วยน้ำเสียง ท่าทาง และส่ือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีทำให้การเล่านิทานนั้นน่าสนใจและสนุกสนานมากขึ้น ดังท่ีกล่าวไป
แล้วว่า นิทานมีหลากประเภท ท้ังนิทานท่ีแต่งขึ้นให้ทันสมัยตามยุค  เราเรียกว่า นิทานสมัยใหม่ สำหรับนิทาน
ท่ีเล่าสืบต่อกันมาจากปากต่อปาก ฝ่ายยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง ผ่านคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง จนถือเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม เรื่องท่ีเล่านี้อาจจะเรียก “นิทานพื้นบ้าน”หรือ “นิทานชาวบ้าน” 

 

 นิทานพื้นบ้านได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่น้อยมาก อาจเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องล้าหลังไม่ทันสมัย 
เนื่องจากมีส่ิงบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ท่ีดีกว่า รวดเร็วสะดวกสบายกว่า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น 
อาจทำให้มองไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยท่ีมีส่วนจรรโลงสังคมให้อยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ 
เพราะนิทานพื้นบ้านนั้น นอกจากจะให้ความบันเทิงใจ และยังช่วยให้การศึกษาเรียนรู้แก่ผู้ฟัง รวมท้ังสร้าง
ความผูกพัน ความรัก ความเข้าใจระหว่างบุคคล และเครือญาติอีกด้วย 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6)   พ.ศ. 
2552 ส่วนท่ี 3  มาตรา 67 (5)  กำหนดหน้าท่ีต้องทำขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  และในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)  กำหนดให้เทศบาล  เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองในด้านการจัดการศึกษา และเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนดำเนินงาน
ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานท่ี 4  ด้านวิชาการ 
และกิจกรรมตามหลักสูตร ท่ีกำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 ให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุก ๆ 
ด้าน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ในฐานะหน่วยงานด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนิทานพื้นบ้าน ซึ่งนับวันจะสูญหายไป และหาฟัง   ได้
ยาก จึงได้จัดทำโครงการเล่านิทานพื้นบ้านขึ้น โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความรู้ ความสามารถในการเล่า
นิทานพื้นบ้านมาเล่านิทานให้เด็กฟัง ท้ังนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตลอดจนเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน 

 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เด็กเรียนรู้และได้ข้อคิดจากการฟังนิทานพื้นบ้าน 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 



 

 

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 1.  เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และชุมชนมีสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน 

 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6. วิธีการดำเนินการ 
 

1.  ตรวจสอบและกำหนดรายละเอียดโครงการ  กิจกรรม 
2.  ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ 
3.  แต่งต้ังคณะทำงาน 
4.  ดำเนินงานตามโครงการ 
5.  ประเมินผลโครงการ 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8.  งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10.  ตัวชี้วัด 
 

1.  เด็กได้ข้อคิดจากการฟังนิทานพื้นบ้านได้ 
2.  เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  7 
 
1.  ช่ือโครงการ  :  โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 

เนื่องจากวันท่ี 12 สิงหาคมของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ  คู่ขวัญองค์ประมุขของปวงชนชาวไทย  ท่ีพระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพัฒนาประเทศให้
เจริญรุ่งเรือง  และในฐานะทรงเป็นแม่ตัวอย่าง  ทางรัฐบาลได้กำหนดวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติขึ้น  เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุก
เหล่า  ดังได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  และปรากฏในพระราชดำริของพระองค์อันทรงคุณประโยชน์อย่าง
มากมายให้กับพสกนิกรชาวไทย 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6)   พ.ศ. 
2552 ส่วนท่ี 3  มาตรา 67 (5)  กำหนดหน้าท่ีต้องทำขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  และในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)  กำหนดให้เทศบาล  เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองในด้านการจัดการศึกษา และเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนดำเนินงาน
ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานท่ี 4  ด้านวิชาการ 
และกิจกรรมตามหลักสูตร ท่ีกำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการจัด กิจกรรมวัน
สำคัญต่าง ๆ  เช่น  วันพ่อ  วันแม่  วันเด็ก  วันปีใหม่  วันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ในฐานะหน่วยงานด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขึ้น โดยจัดประสบการณ์หน่วยวันสำคัญเรื่อง “วันแม่แห่งชาติ” ให้แก่เด็กในช้ันเรียน จัดกิจกรรมมอบ
ดอกมะลิให้กับแม่ เพื่อให้เด็กนักเรียนรำลึกถึงและย้ำเตือนในพระคุณของผู้เป็นแม่ ตลอดจนเพื่อให้เด็กได้
แสดงออกถึงความรักและความกตัญญูต่อแม่   
 
3.  วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อจัดประสบการณ์หน่วยวันสำคัญ เรื่อง “วันแม่แห่งชาติ” ให้แก่เด็กในช้ันเรียน 
2. เพื่อให้เด็กรู้จักดอกไม้ประจำวันแม ่
3. เพื่อให้เด็กแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ 
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  



 

 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6.  วิธีการดำเนินการ 
 

1.  ตรวจสอบและกำหนดรายละเอียดโครงการ  กิจกรรม 
2.  ขออนุมัติดำเนินโครงการ 
3.  แต่งต้ังคณะทำงาน 
4.  ดำเนินงานตามโครงการ 
5.  ประเมินผลโครงการ 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  และกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

 1.  เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ 
2.  เด็กบอกช่ือดอกไม้ประจำวันแม่ได้ 
3.  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

โครงการท่ี 8 
 
1. ช่ือโครงการ   :  โครงการวันลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

 ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณ  ซึ่งมีหลักฐานปรากฏมาต้ังแต่สมัยสุโขทัย  ใน
วันลอยกระทงนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี  ประชาชนชาวไทยจะทำกระทงเพื่อนำไปขอขมาต่อ
แม่น้ำลำคลองท่ีเราได้ใช้ประโยชน์และยังมีความเช่ือว่าการลอยกระทงนั้นเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเอง  
ในปัจจุบันชาวไทยยังยึดถือประเพณีนี้กันอยู่ตามความเช่ือถือของแต่ละท้องถิ่น  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6)   พ.ศ. 
2552 ส่วนท่ี 3  มาตรา 67 (5)  กำหนดหน้าท่ีต้องทำขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  และในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)  กำหนดให้เทศบาล  เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองในด้านการจัดการศึกษา  มาตรา 16 (11)  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และสอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาตรฐานท่ี 4  ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ท่ีกำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการจัด กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  เช่น  วันพ่อ  วันแม่  วันเด็ก วันปีใหม่  วันสำคัญ
ทางศาสนา ฯลฯ  

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ในฐานะหน่วยงานด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการวันลอยกระทงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขึ้น  เพื่อจัดประสบการณ์เรื่อง “วันลอยกระทง”ให้แก่เด็กในช้ันเรียน  จัดกิจกรรมครูและเด็กร่วม
ประดิษฐ์กระทงพร้อมท้ังนำกระทงลอยท่ีแม่น้ำโดยพร้อมเพรียงกัน ท้ังนี้เป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดประสบการณ์เรื่อง “วันลอยกระทง” ให้แก่เด็กในช้ันเรียน 
2. เพื่อฝึกให้เด็กทำกระทงอย่างง่ายจากวัสดุธรรมชาติ 
3. เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยให้แก่เด็ก 
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

สืบสานและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของไทย 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 



 

 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
  
6.  วิธีการดำเนินการ 
 

1.  ตรวจสอบและกำหนดรายละเอียดโครงการ  กิจกรรม 
2.  ขออนุมัติดำเนินโครงการ 
3.  แต่งต้ังคณะทำงาน 
4.  ดำเนินงานตามโครงการ 
5.  ประเมินผลโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน   อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10.  ตัวชี้วัด 
 

1. เด็กรู้จักวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของไทย 
2. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  9 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการวันสงกรานต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

 สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียก
รวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ คำว่าตรุษ เป็นภาษาทมิฬ 
แปลว่าการส้ินปี แต่ในปัจจุบันการเฉลิมฉลองในประเพณีสงกรานต์นั้นได้ละท้ิงความงดงามของประเพณีใน
สมัยโบราณไปเกือบหมดส้ิน คงไว้เพียงแต่ภาพลักษณ์แห่งความสนุกสนาน 
 

 พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมท่ีเกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง ใช้น้ำรด
ให้แก่กันเพื่อความชุ่มช่ืน มีการขอพรจากผู้ใหญ่ การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลับ ในชีวิตสมัยใหม่
ของสังคมไทยเกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์ นับวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว ในพิธีเดิมมีการ
สรงน้ำพระท่ีเป็นสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ท่ีมีความสุข ปัจจุบันมีพัฒนาการและมีแนวโน้มว่าได้มี
การเสริมจนคลาดเคล่ือนบิดเบือนไป เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเท่ียวว่าเป็น Water Festival หรือ 
สงครามน้ำ เป็นภาพของการใช้น้ำเพื่อแสดงความหมายเพียงประเพณีการเล่นน้ำ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6)   พ.ศ. 
2552 ส่วนท่ี 3  มาตรา 67 (5)  กำหนดหน้าท่ีต้องทำขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  และในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)  กำหนดให้เทศบาล  เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองในด้านการจัดการศึกษา และเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนดำเนินงาน
ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานท่ี 4  ด้านวิชาการ 
และกิจกรรมตามหลักสูตร ท่ีกำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการจัด กิจกรรมวัน
สำคัญต่าง ๆ  เช่น  วันพ่อ  วันแม่  วันเด็ก  วันปีใหม่  วันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ในฐานะหน่วยงานด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการวันสงกรานต์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขึ้น  โดยจัดประสบการณ์หน่วยวันสำคัญเรื่อง “วันสงกรานต์” ให้แก่เด็กในช้ันเรียน จัดกิจกรรมรดน้ำขอ
พรผู้สูงอายุ  จัดกิจกรรมการเล่นสาดน้ำ  และจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ท้ังนี้ เพื่อให้เด็ กเรียนรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีต้องปฏิบัติ รักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อจัดประสบการณ์หน่วยวันสำคัญเรื่อง “วันสงกรานต์” ให้แก่เด็กในช้ันเรียน 
 2.  เพื่อให้เด็กทราบกิจกรรมท่ีทำในวันสงกรานต์ 
          3.  เพื่อให้เด็กรู้จักอุปกรณ์ท่ีใช้ในวันสงกรานต์ 
          4.  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน 



 

 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

สืบสานและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของไทย 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6.  วิธีการดำเนินการ 
 

1.  ตรวจสอบและกำหนดรายละเอียดโครงการ  กิจกรรม 
2.  ขออนุมัติงบประมาณ 
3.  แต่งต้ังคณะทำงาน 
4.  ดำเนินงานตามโครงการ 
5.  ประเมินผลโครงการ 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1. เด็กรู้จักวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของไทย 
2. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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1. ช่ือโครงการ  :  โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย   
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

 ดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมท่ีสำคัญแขนงหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ  และ
สุนทรียภาพอันมีเอกลักษณ์เฉพาะ  อันเกิดจากอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษ  และได้สืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุ
คน  จึงเป็นส่ิงดีงามและควรค่าแก่การภาคภูมิยิ่ง  ในปัจจุบันดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยมาตรฐาน  หรือ
ดนตรีพื้นเมืองอยู่ในสภาวะการณ์ท่ีน่าเป็นห่วง  เพราะปัญหาความเส่ือมถอย  เครื่องดนตรีสมัยใหม่เริ่มมี
บทบาทมากขึ้น จนคนในสังคมเริ่มให้ความสำคัญกับดนตรีไทยน้อยลง  ซึ่งเครื่องดนตรีไทยมีด้วยกันหลาย
อย่าง  อาทิเช่น กลอง ฉิ่ง  ฉาบ  ระนาด อังกะลุง เป็นต้น จากการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลคุ้งน้ำวน 
ดนตรีไทยเป็นศิลปะแขนงหนึ่งท่ีบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของตำบลคุ้งน้ำวนซึ่งควรอนุรักษ์และปลูกฝังให้
เด็กเกิดความรักหวงแหน และสืบทอดต่อไป  

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6)   พ.ศ. 
2552 ส่วนท่ี 3  มาตรา 67 (5)  กำหนดหน้าท่ีต้องทำขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  มาตรา 67 (8) บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น  และในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)  กำหนดให้เทศบาล  เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ตำบลมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในด้าน
การจัดการศึกษา  มาตรา 16 (11) บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น  และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ      พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 57  กำหนดให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยนำประสบการณ์  ความรอบรู้  ความชำนาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
บุคคลดังกล่าวมาใช้  เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และยกย่อง เชิดชูผู้ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา  ตลอดจนเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนดำเนินงานตามมาตรฐานการ
ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานท่ี 4  ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร ท่ีกำหนดหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน โดยกำหนดให้ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก และ
มาตรฐานท่ี 5 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน  กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย  อีกท้ังยังเป็นการใช้
ต้นทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ในฐานะหน่วยงานด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ดนตรีไทยข้ึน  โดย
เชิญผู้มีความรู้ทางด้านดนตรีไทยมาเล่าประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีไทยให้แก่เด็กได้รับฟัง  อีกท้ังนำ
เครื่องดนตรีไทยชนิดต่าง ๆ มาให้เด็กได้เห็น ได้สัมผัส ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความรู้  และรักษาไว้ซึ่งมรดก
แห่งสุนทรียศาสตร์ของชาติไทยไม่ให้สูญหาย 



 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยให้แก่เด็ก 
2.  เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 
4. เพื่อให้เด็กได้เห็น ได้สัมผัสเครื่องดนตรีไทยของจริง 
5. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับทุกภาคส่วน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

สืบสานและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรู้จักคุณค่าศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6.  วิธีดำเนินการ 
 

1.  ตรวจสอบและกำหนดรายละเอียดโครงการ  กิจกรรม 
2.  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
3.  แต่งต้ังคณะทำงาน 
4.  ดำเนินงานตามโครงการ 
5.  ประเมินผลโครงการ 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10.  ตัวชี้วัด 

1. เด็กได้รับการปลูกฝังค่านิยมของความเป็นไทย 
2. เด็กเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 
3. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก 
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๑. ช่ือโครงการ   :  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำตำบลคุ้งน้ำวน 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 

รัฐบาลไทยได้กำหนดให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของเด็ก สนใจในการเล้ียงดูอบรมส่ังสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและ
เยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าท่ีของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก 

 

“เด็ก” คือ ทรัพยากรท่ีสำคัญยิ่งของประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังท่ีสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และมั่นคง อีกท้ัง เป็นผู้ท่ีจะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพื่อทำหน้าท่ีดูแล
สังคมตลอดจนเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ดังนั้น ทุกสังคมจึงควรให้ความสำคัญแก่
เด็ก เพื่อให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของตนเอง จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ท่ีมีความสำคัญของ
ประเทศชาติ ด้วยการต้ังใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้ จักการใช้เวลา ความคิด มี
ความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนท่ี ๓ มาตรา ๖๗ (๖) 
ได้กำหนดหน้าท่ีต้องทำขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ตลอดจนในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑๐) กำหนดให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบล
มีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง ในด้านสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชน อันเป็น
กำลังของชาติในอนาคต จึงร่วมกับ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในพื้นท่ี ภาคเอกชน และทุกส่วน
ราชการในตำบลคุ้งน้ำวน   กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำตำบลคุ้งน้ำวนขึ้น  ในวันเสาร์ท่ี 2 ของเดือน
ทุกปี    ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกเพศทุกวัย ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น และจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีชนะการประกวด
เรียงความ เป็นการสร้างเสริมให้เกิดการรู้รักสามัคคี การกล้าแสดงออก ได้รับการพัฒนาทักษะท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาผ่านกิจกรรม เกมการละเล่นต่าง ๆ พร้อมท้ังมอบของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจ 
และส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กมีความกล้าท่ีจะแสดงออกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้มีกิจกรรม
ร่วมกับบุตรหลาน ถือเป็นโอกาสในการสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวและร่วมปลูกฝังคุณงามความดี และ
ความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน อันจะเป็นการสร้างลักษณะชุมชนหน้าอยู่ต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในตำบลคุ้งน้ำวน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพพลานามัยเข็งแรง 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit


 

 

 ๓. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ  
 ๔. เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริม และพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น 
 ๕. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

 เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ได้แก่ 
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
2. กิจกรรมการเล่นเกม เช่น เกมเหยียบลูกโป่ง เกมเป่าแป้ง เกมปิดตาตีปี๊บ เก้าอี้ดนตรี ฯลฯ 
3. กิจกรรมการแสดงบนเวที 
4. กิจกรรมการตอบปัญหาและรับรางวัล 
5. กิจกรรมวัดส่วนสูง ช่ังน้ำหนัก 
6. กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน 
7. กิจกรรมแต่งแต้ม เติมสี 
8. กิจกรรมการจับสลากของรางวัล 
9. กิจกรรมร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน 
10. กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนรู้รักสามัคคี และกล้าแสดงออก 

 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 

 1.  ตรวจสอบและกำหนดรายละเอียดโครงการ กิจกรรม 
 2.  ขออนุมัตินำเสนอโครงการ 
 3.  แต่งต้ังคณะทำงาน และประชุมคณะทำงานการจัดงาน 
 4.  แต่งต้ังคณะกรรมการการการประกวด/แข่งขนั 
 5.  ประชุมคณะกรรมการตัดสินการการประกวด/แข่งขัน 
 6.  ประกาศผลการประกวด/แข่งขัน 
 7.  จัดทำหนังสือขอเชิญบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน มาร่วมจัดกิจกรรม 
 8.  ประชาสัมพันธ์โครงการตามส่ือประเภทต่าง ๆ   
 9.  จัดกิจกรรมวันเด็ก 
 10. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 



 

 

 ปีละ 130,000 บาท  (รวม 3 ปี  เป็นเงิน  396,000  บาท) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  
 
๑๐. ตัวชี้วัด 
 

 ๑. เด็กได้เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติในตำบลคุ้งน้ำวน 
 ๒. เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพพลามัยท่ีดี 
 ๓. เด็กได้รับการส่งเสริมให้กล้าแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ 
 ๔. เด็กได้รับการส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น 
 ๕. เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 
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๑. ช่ือโครงการ  : โครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

 
2. หลักการและเหตุผล 
 

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า และเป็นอนาคตท่ีสำคัญของชาติ ในหลายประเทศล้วนมุ่งเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากเด็ก โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิด – ๖ ปี ซึ่งเป็นช่วงท่ีเริ่มมีการ
พัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม เด็กในวัยนี้ถ้าจะ
ได้รับการเล้ียงดูท่ีเหมาะสม มีการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และมีการส่งเสริมพัฒนาการท่ีดีในแต่ละ
ด้าน ก็จะทำให้เด็กนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพในอนาคต การเล้ียงดูเด็กปฐมวัย  ท่ีเหมาะสมสามารถ
ปรับเปล่ียนลักษณะการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองมนุษย์ได้ เป็นช่วงเวลาท่ีสำคัญและ
จำเป็นท่ีสุดในการพัฒนาสมอง โอกาสแห่งการเรียนรู้และอัตราการเรียนรู้สูงสุดอยู่ในช่วงวัยเด็ก การเติบโต 
และการพัฒนาสมองเป็นรากฐานแห่งการเรียนรู้ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็ก  
ตามหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  ซึ่งส่วนกลางได้กระจายอำนาจการบริหารการ
ปกครองให้แก่ประชาชนเป็นผู้ดูแลตนเองตามแนวทางประชาธิปไตย  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนายให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  พุทธศักราช  2542  ซึ่งออกตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ได้บัญญัติอำนาจและหน้าท่ีให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกประเภท
รับผิดชอบจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาด้วย  โดยกำหนดให้การจัด
การศึกษาปฐมวัยหรือก่อนประถมศึกษาเป็นหน้าท่ีองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องทำ  และเริ่มดำเนินการต้ังแต่       
ปีการศึกษา  2544 เป็นต้นมา  เพื่อกระจายโอกาสบริการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กอย่างท่ัวถึง  และมี
ประสิทธิภาพ  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545  หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา ส่วนท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น  ในมาตรา  41   บัญญัติว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาขอองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม  ความเหมาะสมและความ
ต้องการภายในท้องถิ่น และมาตรา 42 ได้บัญญัติว่า ให้กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความ
พร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และได้
มาตรฐานการศึกษา  

 

จากความสำคัญดังกล่าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ในฐานะหน่วยงานท่ี
มีหน้าท่ีด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำ
โครงการอบรมการเล้ียงดูเด็กปฐมวัย โดยจะดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องความสำคัญของสมองกับการ
เรียนรู้ และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้อย่างธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ
ต้ังแต่ 0 – 6 ปี โดยให้ผู้ปกครอง และผู้ให้ความสนใจท่ีเข้ารับการอบรม นำความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้กับบุตร
หลานท่ีอยู่ในความดูแลได้อย่างถูกต้อง     

 
  



 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
 

 1.  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 2.  เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการเล้ียงดูบุตรหลานได้ 
 3.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาทุกด้านให้แก่เด็กเต็มตามศักยภาพและวิชาการ 
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้สนใจได้รับความรู้เรื่องการเล้ียงดูเด็กปฐมวัย  

  
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

6.  วิธีการดำเนินการ 
 

1.  ตรวจสอบและกำหนดรายละเอียดโครงการ  กิจกรรม 
2.  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
3.  แต่งต้ังคณะทำงาน 
4.  ดำเนินงานตามโครงการ 
5.  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
6.  สถานที่ดำเนินการ 
 

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  
 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
 

 ปีละ 5,000 บาท  (รวม 3  ปี  เป็นเงิน 15,000  บาท) 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนมีความเข็มแข็ง 

2.  ผู้เข้ารัยการอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการเล้ียงดูบุตรหลานได้ 
3.  เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาทุกด้าน 
 

 



 

 

โครงการท่ี  13 
 
1.  ช่ือโครงการ  :  โครงการอบรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี 

 
2.  หลักการและเหตุผล 
 

การอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนมีบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกันไปตามสถานะ และสภาพของแต่ละบุคคล 
จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน ปรับตัวเข้าหากัน แต่อาจมีบางสังคมท่ีมีความขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน ปฏิบัติตาม
บทบาทของตนเองไม่ได้ หรือไม่เข้าใจในบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งพบ
ปัญหาเยาวชนในชุมชนชักชวนเพื่อนไปในทางท่ีไม่ถูกต้อง ขาดการกล้าแสดงออกในทางท่ีดีและสร้างสรรค์  
เนื่องมาจากเยาวชนไม่ได้รับการส่งเสริม ฝึกฝน  และขาดพื้นท่ีและโอกาสในการแสดงออก ส่งผลทำให้เยาวชน
รวมกลุ่มกันกับเพื่อน เพื่อใช้สารเสพติดและตัดสินปัญหาด้วยความรุนแรง 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 
2552 ส่วนท่ี 3  มาตรา 67 (5)  กำหนดหน้าท่ีต้องทำขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  มาตรา 67 (6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  และใน
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
หมวด 2 มาตรา 16 (9)  กำหนดให้เทศบาล  เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าท่ีในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในด้านการจัดการศึกษา  มาตรา 
16 (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  นอกจากนี้โดย
ความร่วมมือของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวน เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีได้จัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของเด็กและเยาวชนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในหลายด้าน ท้ัง
ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  และมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ เมื่อการประชุมครั้งท่ี 2/2553  วันท่ี 11 มิถุนายน 2553 เรื่อง การจัดต้ังสภาเด็ก
และเยาวชนตำบล  ท่ีมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  และได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการส่งเสริมอาชีพของเด็กและเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี  ดังนั้น  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวน จึงจัดทำโครงการ
อบรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำและผู้ตามท่ีดีให้แก่เด็กและเยาวชน ท้ังนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ีได้พบปะ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกัน 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลได้รับการฝึกและพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำ ผู้ตามท่ีดี 
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
3. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้แก่เด็กและเยาวชน และห่างไกลยาเสพติด 



 

 

4. เป้าหมาย 
 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้  โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6. วิธีการดำเนินการ 
 

1.  ตรวจสอบและกำหนดรายละเอียดโครงการ  กิจกรรม 
2.  ขออนุมัติดำเนินโครงการ 
3.  จัดทำหนังสือขอเชิญวิทยากร 
4.  จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงาน 
5.  ประชุมคณะทำงาน และประชุมการจัดทำหลักสูตร 
6.  ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ      
7.  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
8.  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 25645 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 

ปีละ  9,500 บาท  (รวม  3  ปี  เป็นเงิน  28,500 บาท) 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

สภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี    

 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกฝนและกล้าแสดงออกในทางท่ีถูก   
2. เด็กและเยาวชนมีบุคลิกภาพท่ีดี และมีภาวะความเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี  
3. เด็กและเยาวชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

มิติที่ 4 
 

การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
  

 



 

 

มิติท่ี  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 4.1  การจัดวางระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
 

  4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการดำเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญท่ีแทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายท่ี
กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

 
3.  วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  

2.  เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง   

3.  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง 
มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกำหนด  

4.  เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
5.  เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 



 

 

6.  วิธีดำเนินการ 
1.  จัดทำแผนปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  
2.  ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  

3.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ัง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

4.  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ังท่ีทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  

5.  รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  
 

7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน   
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
  
8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น  

2. ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
3. การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด     
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี 2 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ  
 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้ง
น้ำวน จึงได้มีการจัดทำและรายงานการ ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็น
ประจำทุกปี  

 

3.  วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2.  เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบตาม

แบบท่ีระเบียบฯ กำหนด 
3.  เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ตามกำหนด  
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

ส่วนราชการทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
6.  วิธีดำเนินการ 
 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพื่อ

จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

 
 



 

 

 
7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน  
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2.  ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน  
3.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
 

โครงการท่ี  1 
 

1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ท่ียอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ  ระบบบัญชี หนังสือส่ัง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำ
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
กำหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง กระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกำหนดขึ้น และพัฒนา
ให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบ
การควบคุมภายใน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ขึ้น  
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน  

2.  เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

3.  เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

 
 

4.  เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 



 

 

 

เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

6.  วิธีดำเนินการ 
 

1. แต่งต้ังคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  

2. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูล  
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

ผู้บริหารทราบ  
 

7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1.  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา  
2.  กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข  
3.  ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
4.  มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
5.  ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)  
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี 2 
 
1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรม  “การจัดทำและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ัง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการ จัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่ วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนด
หน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 
2544 ข้อ 6 กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ หรือ
ปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทำภายในสองร้อยส่ีสิบวันนับจากวันวางระบบการ
ควบคุมภายในแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้     (1)  ทำความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับ
ตรวจท่ีใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบหรือไม่  (2)  รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่
ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเส่ียง  
กิจกรรมการควบคุม  สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามประเมินผล  (3)  จุดอ่อนของระบบการ
ควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0805/ว 194 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2553 เรื่อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นำกิจกรรม “ความเส่ียงท่ีมีนัยสำคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง ซึ่งสอดคล้องกับ
หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ท่ี รบ 0023.5/ว 16094 ลงวันท่ี 2 กันยายน 



 

 

2556 เรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และปี    ต่อ ๆ ไป 

 

 ดังนั้น เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก ่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ 
ต่างๆ   ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัด
ราชบุรี    
 
6. วิธีดำเนินการ 
 

1. แต่งต้ังคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด
ทราบ 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 



 

 

 

 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัด
ราชบุรี    
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน  
ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 
 2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายใน ให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดทราบ ตามกำหนด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 
 

  4.2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  
เก่ียวกับการบรรจุ  แต่งต้ัง โอน  ย้าย  ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง 

 
ไม่มี 

 
  4.2.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ  
การรับ  - จ่ายเงิน  การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 
โครงการท่ี  1 
 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ  “ข้อมูลข่าวสารรายงานงบการเงิน ประจำปี” 

2. หลักการและเหตุผล  

              งานการเงินและบัญชี  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ได้ถือปฏิบัติตามมาตรา 6 แห่ง
พระราชกฤษฏีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.3/ว 322   ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2547     เรื่อง 
การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558     หมวด 
10การตรวจเงิน ข้อ 99 

 3. วัตถุประสงค ์ 

1.  ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 

2.  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
3.  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
4.  รายงานผลการใช้จ่ายเงิน แสดงรายรับ-รายจ่าย เงินสดและงบทดลองประจำเดือน 

 

4. เปา้หมาย/ผลผลิต  

               ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวนและประชาชนท่ัวไปรับทราบข้อมูล 

5. พื้นที่ดำเนินการ  

                กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 



 

 

6. วิธีดำเนนิการ 

         1.  เสนอผู้บริหาร อบต.คุ้งน้ำวน เพื่อทราบสถานการณ์เงินฯ ทุกเดือน 
          2.  ปิดประกาศหน้าท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนและท่ีทำการกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน 

3.  ลงเว็บไชต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
4.  ส่งรายงานอำเภอเมืองราชบุรี เพื่อทราบ 

           
7. ระยะเวลาดำเนินการ  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ          

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

          1.  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมทราบสถานะการเงนิของ อบต.คุ้งน้ำวน 
2.  เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการบริหารเงินงบประมาณ 
3.  เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
4.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ.2558 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการท่ี  2 
 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม  “ประกาศรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส” 
 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 
2558  หมวด  11  เบ็ดเตล็ด  ข้อ  105   ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน
ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  และประกาศสำเนารายงาน
ดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  ณ  สำนักงานองค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน 

ประกอบกับตามมาตรา  6    แห่งพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.3/ว 
322 ลงวันท่ี  15  มีนาคม  2547  เรื่อง  การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่น
ไทยใสสะอาด 
 

 ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือส่ังการ  องค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน  จึงดำเนินการจัดทำกิจกรรม “ประกาศรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส” ขึ้น  เพื่อ
เป็นข้อมูลในการบริหารงานงบประมาณ ตลอดจนสามารถได้ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการโอน
งบประมาณ ตลอดจนยังสามารถให้ประชาชนรับรู้การดำเนินโครงการการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ได้อย่างท่ัวถึง 
 
 

3. วัตถุประสงค ์ 
 

1.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 
3)  พ.ศ. 2558 

2.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ 
3.  เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณได้อย่างโปรงใส ถูกต้อง 
 

4. เปา้หมาย/ผลผลิต 
 

  1. จัดทำประกาศรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส  ให้ประชาชนทราบ 
 2. ได้รับข้อมูลการใช้จ่ายเงินเพื่อเสนอผู้บริหาร ฯ ทราบ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
 

              องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
 
 



 

 

6. วิธีดำเนนิการ 
 

 1.  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินในระบบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง 
 2.  สรุปผลการเบิกจ่ายแยกเป็นรายโครงการ  แยกตามประเภท หมวดรายจ่าย 
 3.  จัดทำบัญชีแสดงรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส   
 4.  ประกาศรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส  ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  ณ  ท่ีทำการ อบต.คุ้งน้ำวน  บอร์ดชุมชน , ระบบเสียงไร้สาย  เว็บไซต์ อบต. ฯลฯ 
 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564         
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 

            ไม่ใช้งบประมาณ      
     
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

               กองคลัง ง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 

 1.  จำนวนครั้งท่ีรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส  ปีละ  4  ครั้ง 
 2.  ยอดการใช้จ่ายเงินคงเหลือเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการโอนงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

4.2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
โครงการท่ี  1 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่เก่ียวกับบทบาทหนา้ที่ของ 
                       คณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
 
 2. หลักการและเหตุผล 
 

การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการท่ี
ให้ได้มาซึ่งพัสดุท่ีต้องการ ท้ังในเรื่องคุณสมบัติ จำนวน ราคา เวลา และแหล่งขาย เพื่อดำเนินงานให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายท่ีกำหนด เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดความต้องการพัสดุและได้รับ
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 และจะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 
 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
และเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
 

 3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีได้รับทราบหลักการ แนวคิด และวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ 

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
2.  เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัดสุขององค์กรปกครองเป็นไป

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรของรัฐและประชาชนในพื้นท่ี 
4.  ประชาชนท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ มีความรู้ความสามารถเข้าร่วม

ดำเนินการจัดหาพัสดุได้อย่างถูกต้อง 
 

4. เปา้หมาย/ผลผลิต 
  

               เจ้าหน้าท่ี  ผู้นำชุมชนและกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง จำนวน 20 คน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
 

               องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 

6. วิธีดำเนนิการ 
1. ตรวจสอบและกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
2. เตรียมรายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนและเสียงตามสาย 
3. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ  



 

 

4.  ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม 
5.  สรุปผลการฝึกอบรมและรายงานผลจากแบบประเมิน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 

           ปีละ 5,000  บาท  (รวม  3  ปี  เป็นเงิน  15,000 บาท) 
 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1.  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนในการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง 
2.  คณะกรรมการจัดหาพัสดุมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง 
3.  ภายในหน่วยงานเกิดความสามัคคีกันภายใต้ระบบการทำงานเป็นทีม 
4.  ผู้เข้ารับการฝึกอมรมมีความรู้ความเข้าใจได้มากกว่าร้อยละ  80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
 

  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้  ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ป็นกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ 
 
โครงการท่ี 1 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม  “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน” 
  
2.  หลักการและเหตุผล 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมท่ีจะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีสำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นส่ิง
สำคัญประการหนึ่งท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  

 

3.  วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าท่ี  

2.  เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  

3.  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จำนวน 14 คน 
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

  ท้ังในองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม 
 
 
 
 
 



 

 

6.  วิธีดำเนินการ 
 

1.  งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมท้ังภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี  

2.  เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงาน
ท่ีรับผิดชอบ  

3.  แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

4.  งานบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  

 
7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
  
8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าท่ี 
2.  สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ  
3.  การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

โครงการท่ี  1 

1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ     
                                   ฝ่ายบริหาร”  
 

2.  หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สำคัญท่ีใช้ สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล
มีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถ
นำไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลและลดการทุจริต  

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
2.  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
3.  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากขึ้น  
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จำนวน 14 คน 
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 
 

6.  วิธีดำเนินการ 
 

1.  จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม  



 

 

2.  แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  

3.  สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
คุ้งน้ำวน  

 
7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
2.  การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  4.4  การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
  
   4.4.1  ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 
โครงการท่ี  1 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม “การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต” 
    
2.  หลกัการและเหตุผล 
 

ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นท่ีทุก
ภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในตำบลได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 
3.  วัตถุประสงค ์
 

1.  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
2.  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน 
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 
6.  วิธีดำเนินการ 
 

1.  ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  
2.  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
3.  จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
4.  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
5.  เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ  
6.  ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน  
 

7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  
 



 

 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1.  จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
2.  นำเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

   4.4.2  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
โครงการท่ี  1 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายต้านการป้องกันการทุจริต”  
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 
2552 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีภารกิจหน้าท่ีท่ี ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 

 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจ ท่ีดีในท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นส่ิงจำเป็น 
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นก ารเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ   และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันในท้องถิ่น  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นส่ิงจำเป็น จึงได้
จัดทำมาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง  

 
3.  วัตถุประสงค ์
 

1.  เพื่อสร้างแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
2.  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
3.  เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 



 

 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 
6.  วิธีดำเนินการ 
 

1.   แต่งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

2.  จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  

3.  เปิดโอกาสให้เครือข่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต  

4.  ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

 
7.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

1.  ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
2.  ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต    
3.  ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  

 
 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
    แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – พ.ศ. 2564) 

งานกฎหมายและคดี 
สำนักงานปลัด อบต. 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

โทร. ๐-๓๒๓๗-๔๒๗๑ ต่อ 11 
www.kungnamwon.com  

 

http://www.kungnamwon.com/

