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ค าน า 

 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา  
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้เกิด ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
และการ บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส า คัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักใน  การขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ  และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่  ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด า เนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช . ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการ หรือแนวทาง
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม  การมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าโมง   

 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าโมง ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธ ศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหาร
ส่วน ต าบลป่าโมง  ให้บรรลุเป้ าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตาม 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ  

 

 

    องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
             องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน      1 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร   3 
 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) 4 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน      6 
 เป้าหมาย        6 
 ประโยชน์ของการจัดท าแผน      6 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต       8 
           องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 4 ปี  
 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 แยกตาม 4 มิติ 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ   14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔ 

 

ตามหนังสือด่วน  ที่  อบ 0023.12/2605  ลงวันที่  18 เมษายน  ๒๕๖๐  เรื่อง  ตามหนังสือที่
อ้างถึง อ าเภอ เดชอุดมขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอด
ทุจริต ประจ าปี 2560 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
ชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ของการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามกา รทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ .ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖๔  เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว  รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  29    เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

      

      (ลงชื่อ)      
       (นายแก้ว  ยิ่งวงค์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
 1. ด้านกายภาพ 
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ตั้งอยู่ที ่ หมู่ที่ 4   บ้านป่าหวาย  ต าบลป่าโมง  อ าเภอ 
เดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเดชอุดมประมาณ 12  กิโลเมตร  มีเส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 24 ตัดผ่าน และศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีทางทิศเหนือประมาณ  35  กิโลเมตร  และ
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ  710  กิโลเมตร  โดยทางรถยนต์  655  กิโลเมตร  โดยมีอาณา
เขตติดต่อกับต าบลต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาส่วง   อ าเภอเดชอุดม 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเจริญ  อ าเภอเดชอุดม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช  อ าเภอเดชอุดม 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลสระสมิง  อ าเภอวารินช าราบ 

 

  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  เป็นที่ราบสูงและอากาศค่อนข้าง  
แห้งแล้ง 
  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  เป็นลักษณะร้อนแห้งแล้ง โดยแบ่ง
ฤดูออก 3  ฤดูดังนี้ 

ฤดูฝน  ในช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 
   ฤดูหนาว  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
   ฤดูร้อน ในช่วงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 
 

  1.4  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน  ดินเหนียวปนทราย  พื้นราบสูง  เหมาะแก่ท าการเกษตร
และเพาะปลูกข้าว 
 

  1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
   1.  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  ได้แก่   

-  ห้วยแดง  หมู่ที่ 2  และหมู่ท่ี 3   
-  ห้วยข้าวสาร  หมู่ที่ 6 ,  หมู่ที่ 8  และหมู่ท่ี 9 

    -   ห้วยนางตุ้ม  หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2  และหมู่ท่ี 10 
   2.  พ้ืนที่ของต าบลอยู่นอกเขตชลประทาน 

  1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
   ไม้ในพ้ืนที่ต าบลป่าโมง  เป็นแบบป่าเต็งรัง , ป่าโปร่งแสง  และป่าแบบป่าสน  
ค่อนข้างแห้งแล้งมีฝนน้อย  มีฤดูแล้งนานปลายเดือน 
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 2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1  เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  แบ่งเขตการปกครอง เป็น  10  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
  หมู่ที่  1   บ้านป่าโมงใหญ่  จ านวน   1,998  ไร่ 
  หมู่ที่  2   บ้านป่าโมงใหญ่   จ านวน  3,300  ไร่ 
  หมู่ที่  3   บ้านป่าโมงน้อย  จ านวน   7,597  ไร่ 
  หมู่ที่  4   บ้านป่าหวาย   จ านวน   6,330  ไร่ 
  หมู่ที่  5  บ้านค ากลาง   จ านวน   4,854  ไร่ 
  หมู่ที่  6   บ้านโนนค้อ   จ านวน  1,833  ไร่ 
  หมู่ที่  7   บ้านหนองย่ าเต่า  จ านวน  1,998  ไร่ 
  หมู่ที่  8   บ้านดอนพยอม  จ านวน  2,074  ไร่ 
  หมู่ที่  9   บ้านหนองผอุง   จ านวน  1,898  ไร่ 
  หมู่ที่  10 บ้านป่าโมงใหญ่  จ านวน  1,998  ไร่ 

  2.2  การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มีจ านวน  10  หมู่บ้าน  
หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า  จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล)  จ านวน 1  คน  จะมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ  2  คน  10  หมู่บ้าน  รวมเป็น  20  คน  
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  มีเขตเลือกตั้ง  จ านวน 10 หน่วยเลือกตั้ง 
 3.  ประชากร 
  3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1 บ้านป่าโมงใหญ่  199 275 270 545 
2 บ้านป่าโมงใหญ่ 221 310 329 639 
3 บ้านป่าโมงน้อย 266 309 334 643 
4 บ้านป่าหวาย 325 329 343 672 
5 บ้านค ากลาง 180 396 343 739 
6 บ้านโนนค้อ 54 104 107 211 
7 บ้านหนองย่ าเต่า 122 196 208 404 
8 บ้านดอนพยอม 43 110 90 200 
9 บ้านหนองผอุง 85 168 169 337 

10 บ้านป่าโมงใหญ่ 122 204 215 419 
รวม 1,617 2,401 2,408 4,809 

 
  ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน 4,809  คน  แยกเป็นชาย  2,401  คน  หญิง  2,408  คน  
จ านวนหลังคาเรือน  1,617  หลังคาเรือน  (ข้อมูล  ณ  เดือนกันยายน  2559) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า มีปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด  
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด  
คุณธรรมจริยธรรม  
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ  
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
  
 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  
ดังนี้  
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่ าวเกิดข้ึนจากการ  บังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ  ระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต  
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้  
คนในปั จจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ า รวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า  
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น  
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริต กลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการ  ทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้  
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 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ  การ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมี ความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้  สินบนแก
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น  ปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ  เน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรง  กลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่ าที่จะยึด  ผลประโยชน์
ส่วนรวม 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์  สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี  ค่านิยมท่ีผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน  ฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ กฎหมายของบ้านเมือง  
 
3. หลักการและเหตุผล  
 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ  
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมื อง เนื่องจาก  เกิดข้ึนทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นมักถูก
มองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าว  การทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทื อนต่อกระแสการกระจายอ านาจ  และความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่อง  การทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใ ช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อ  ความโปร่งใสนานาชาติ 
(TransparencyInternational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอั นดับที่ 3 
ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย
ปี 2559 ลดลง3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับ ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัป ชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ  
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน  การ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์  ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้  มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไท ยประกอบด้วยปัจจัย  ทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
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พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับ กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่อง  คนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่า  เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรม  ไทยไปแล้ว ผนวกกับปั จจัยทางด้านการ
ท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็ นฉบับที่ 3 เริ่ม 
จากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ .ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคม
มิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  5 หน่วยงาน
ของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยช น์ของชาติและประชาชนเพื่อให้  ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ  ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้น
ได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่  ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บังเกิดผลเป็น  
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ  ทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญ  กับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  
 ซึ่งส านักงาน ป .ป .ช . ได้พิจารณาให้มีกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประกอบด้วย สาระส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ก าหนดเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดจากปัจจัยภายในด้วยการ
ปลูกและปลุกจิตส านึกและมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม 
การค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งได้น ากลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนนี้ด้วย 
เนื่องจากเปน็การด าเนินการตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ว่าด้วยมาตรฐาน
จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ได้ก าหนดไว้ประการหนึ่ง คือ การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชน ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อม ส่ว นที่ 2 ก าหนดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินการให้การบริหารราชการ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ก าหนดไว้ในมิติท่ี 2-มิติ
ที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย  
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
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 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลป่า โมง จึงได้  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง 
ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่  การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตอย่างแท้จริง  
 
4. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่น  
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ  
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
5. เป้าหมาย  
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์  สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิ
ชอบของข้าราชการ  
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ  
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  
  
6. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ  อุดมการณ์ใน
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การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรร  มาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่
ดี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วม  คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการ  สร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต  
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ ทุจริต  
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ  
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ  ร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๒ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1 . 1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

1.อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายประชาธิปไตย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
กฎระเบียบต่าง ๆ แก่เด็ก
และประชาชนท่ัวไป 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- กอง
การศึกษา 

2.โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

-ทุกกอง 

3.โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

-ทุกกอง 

1 . 2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.จัดฝึกอบรมกิจกรรม
สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก 
เยาวชน แกนน าและ
ประชาชนท่ัวไปให้เข้มแข็ง 

30,000.- 
 
 

30,000.- 
 
 
 
 

30,000.- 
 
 
 
 

30,000.- 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

2.โครงการอาสาสมัคร
ปกป้องสถาบัน/การสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

10,000.- 10,000.- 
 

10,000. 10,000.- 
 

ส านักปลัด 

3.สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ในมิติวัฒนธรรม 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- กอง
การศึกษา 

4.ฝึกอบรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
ทัศนียภาพ (ปลูกจิตส านึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 

50,000.- 50,000.- 
 

50,000. 50,000.- 
 

ส านักปลัด 

5.โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

30,000.- 
 
 

30,000.- 30,000.- 
 
 

30,000.- 
 

ส านักปลัด 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 . 3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.เสริมสร้างการพัฒนาเด็ก
เล็กปฐมวัย ส าหรับ
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000.- 
 
 

20,000.- 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

 2. ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน/พาลูกจูงหลานเข้าวัด 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- ส านักปลัด 

3.ฝึกอบรมการสร้างจิตการ
จัดการขยะมูลฝอย 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- ส านักปลัด 

4.โครงการฝึกอบรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงทัศนียภาพ(ปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- ส านักปลัด 

มิติที่ 1 รวม จ านวน...12...โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

320,000.- 320,000.- 320,000.- 320,000.-  

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร  
 

1.ประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส านักปลัด 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายงานของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส านักปลัด 

2.โครงการจ้างส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- ส านักปลัด 

3.กิจกรรมควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4.โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองคลัง 

 5.มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 

2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1.โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที ่

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- กองคลัง 
 
 

2.โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ ์
 

1.ยกย่องชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
กิจกรรมของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

1.กิจกรรมการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

 2.กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

3.มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

มิติที่ 2  รวม จ านวน....12….กิจกรรม/
โครงการ/มาตรการ 

40,000.- 40,000. 40,000.- 40,000.  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 

1.โครงการ Internet ต าบล 50,000.- 
 
 

50,000.- 
 
 

50,000.- 
 
 

50,000.- ส านักปลัด 
 
 

2.มาตรการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารต าบลให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

3.กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

4.โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. 

25,000.- 25,000. 25,000.- 25,000. ส านักปลัด 

5.กิจกรรม การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ของ อบต.และการรับเรื่อง
ร้องเรียน ผ่านเว็บไชด์ของ 
อบต. 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

6.มาตรการจัดให้มีช่องทาง
ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของ อบต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

3.2การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

1.โครงการ อบต.สัญจร 
 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- ส านักปลัด 

2.โครงการจัดท าประชาคม
แผนชุมชน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

3. การด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

4.กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ส านักปลัด 

 2.การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

3.ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ประชาคมต าบล 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

4.การแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง  
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

5.กิจกรรมประเมินผลการ
ปฎิบัติราชการ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

6.การตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผล
การปฎิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าโมง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

มิติที่ 3 รวม จ านวน...16......โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

105,000.- 105,000.- 105,000.- 105,000.-  

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 

1.โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

2.โครงการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

3.กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 

4.มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในต าบล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
ส านักปลัด 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 
 

1.มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
 

2.กิจกรรมรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
 

3.กิจกรรมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจรับ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
 

1.โครงการอบรมให้ความรู้ 
ด้านระเบียบ กฎหมาย 
ท้องถิ่นผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
 

2.กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
 

3.กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
 

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

1.มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
 

 2.มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รับช่ันโดยภาค
ประชาชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกอง 
 

มิติที่ 4  รวม จ านวน.....12......โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

- - - -  
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหารข้าราชการ

การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

โครงการล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายประชาธิปไตย  คุณธรรม  จริยธรรม 
และกฎระเบียบต่าง ๆแก่เด็กและประชาชนทั่วไป 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือเป็นรากฐานส าคัญของการปกครองประเทศไทย การพัฒนา
ประชาธิปไตยถือเป็นรากฐานส าคัญของการปกครองประเทศไทย การพัฒนาประชาธิปไตยจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องพัฒนาที่ประชาชน โดยพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนดังนั้นจึงควรน าหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยมาใช้ในการประชาคม และน ามาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และกระแสการเปลี่ยนแปลง
สภาวการณ์ของชุมชนเป็นไปด้วยความเจริบก้าวหน้าของสังคมโลก ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมี
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ท าให้ประเทศต่างๆ ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น สังคมโลกก าลังให้ความสนใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การค้าระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกค รองระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีส่งเสริมให้ประชาชนมีอิสระทางความคิด การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการปกครองโดย
ประชาชน และเพ่ือประชาชนที่ทุกๆประเทศให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
 จะเห็นว่าการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประเทศ
ไทยใช้ในการปกครองประเทศควรมีชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่ควรจะมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และใช้ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่เกี่ยวกับแนวนโยบายไทยด้าน
การมีส่วนร่วมประชาชน รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ส่งเสริมและ
ให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจใ ห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542    
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง  คือ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  และทั้งนี้
ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบกับภาวะวิกฤตทางด้านปัญหาสังคมโดยเฉพาะปัญหาของเด็กและเยาวชนซึ่งถือ
เป็นภัยร้ายแรงต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งเนื่องจากเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นทรัพยากรส าคัญของชาติจึงมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการป้องกันแก้ไขและส่งเสริมให้เด็กที่มีคุณภาพด้วยการใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรมเข้ามาป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อเด็กเหล่านั้นให้หมดไปจากสังคมไทยโดยการสร้าง 
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รากฐานชีวิตของเด็ก เยาวชนให้มั่นคงพัฒนาให้มีความรู้และจริยธรรมเริ่มตั้งแต่แรกเกิดโดยให้
ความส าคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งด้วยการปลูกฝังคว ามรู้ที่ทันโลกและ
ส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องมีคุณธรรมเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นเป็นการใช้วัฒนธรรมในการพัฒนาคน
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก  เยาวชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนา 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ในฐานะท่ีดูแลส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (6)  
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ (7)  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ .ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 จึงจัดโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายประชาธิปไตย  คุณธรรม  จริยธรรม  และกฎระเบียบต่าง ๆ  แก่เด็กและประชาชนทั่วไป 
 
3. วัตถุประสงค ์

       ๑. เพ่ือให้เด็กและประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมายประชาธิปไตยและ กฎระเบียบต่าง ๆ  
๒. เพ่ือให้เด็กและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง 
๓. เพ่ือให้เด็กและประชาชน ได้น าหลักจริยธรรมคุณธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
๔. เพ่ือให้เด็กและประชาชนน าความรู้ด้านกฎหมายประชาธิปไตยและกฎระเบียบต่าง ๆ มาใช้ใน

ชีวิตประจ าวันท าให้สังคมมีคุณภาพและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เด็กและประชาชนต าบลป่าโมง 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ   หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
6. วิธีด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
2.  อบรมให้ความรู้ 
3.  สรุปผลและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีงบประมาณละ 50,000 บาท        
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา          
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

              ๑. เด็กและประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมายประชาธิปไตยและ กฎระเบียบต่าง ๆ  
               ๒. เด็กและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง 
               ๓. เด็กและประชาชน ได้น าหลักจริยธรรมคุณธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม    
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               ๔. เด็กและประชาชนน าความรู้ด้านกฎหมายประชาธิปไตยและกฎระเบียบต่าง ๆ มาใช้ในชีวิตประจ าวัน
ท าให้สังคมมีคุณภาพและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ 
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1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

โครงการล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการฝึกอบรมกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน แกนน าและ
ประชาชนทั่วไปให้เข้มแข็ง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 ปัจจุบัน สถานการณ์และปัญหาของเด็กและเยาวชน ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรม ท าให้เกิดการไหล่บ่าของวัฒนธรรม
ต่างประเทศเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างรวดเร็ว เด็กและเยาวชนได้ซึมซับแนวคิด กระแสนิยมต่า งๆ มา
เป็นวิถีของตน ซึ่งหลายๆ แนวคิด เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตของสังคมไทย และการขาด
วิจารณญาณในการซึมซับแนวคิดดังกล่าว ท าให้เด็กและเยาวชนไทยบางส่วนได้รับผลกระทบโดยตรง และมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมตามวัย เสี่ยงต่อการกระท าผิดทางกฎหมาย รวมทั้งการรั กษาคุณภาพชีวิตที่ดี 
นอกจากนี้ จากการส ารวจปัญหาและความต้องการกิจกรรมทางเลือกของเยาวชน พบว่า กิจกรรมที่เยาวชน
ชอบและให้ความสนใจมีหลากหลายประเภท เช่น กิจกรรมบันเทิง กิจกรรมทางวิชาการ กีฬา อาสาพัฒนา 
แข่งทักษะวิชาชีพ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ และข้อเสนอแนะที่เยาวชนต้อ งการ ได้แก่ กิจกรรมที่เน้นความ
เพลิดเพลิน กิจกรรมเสริมความรู้ และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ในขณะที่ สังคมไทยมีพ้ืนที่ดีหรือพ้ืนที่
สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม ได้แสดงศักยภาพความสามารถอย่างจ ากัด ทั้งเรื่องบทบาทมีส่วน
ร่วม เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้ด าเนิน งาน รวมทั้งองค์ความรู้ ที่สอดรับกับความต้องการของเยาวชนอย่าง
ต่อเนื่องและท่ัวถึง เด็กและเยาวชนได้พยายามเรียกร้องบทบาทและพ้ืนที่สร้างสรรค์ในเวทีสมัชชาเสมอมา 
และจากการประกาศเจตนารมณ์ของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 แสดง
ถึงความมุ่งมั่ นของเด็กและเยาวชนที่จะร่วมมีบทบาทในการพัฒนาตนเองและสังคม ดังนั้นจึงจ าเป็นที่รัฐควร
สนับสนุน ส่งเสริม  

ดังนั้น ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องให้ความตระหนัก และความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่จะเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน สังคมจ าเป็นต้องหาทางออก โดยเฉพาะการให้โ อกาส การมีพ้ืนที่และกิจกรรม
สร้างสรรค์ในเชิงคุณภาพอย่างหลากหลาย เช่น ทางวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กีฬา 
นันทนาการ การบ าเพ็ญประโยชน์ และอาสาพัฒนา ตามความสนใจและความต้องการ บนหลักการของการมี
ส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นแนวทางสู่การแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องได้ แล ะจะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนบทบาทการ
แสดงออกของเด็กและเยาวชน อย่างสร้างสรรค์ในกิจกรรมชุมชนและสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ
ทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถในการท างาน ความรับผิดชอบตามวัย และเป็นการ
ขจัดปัญหาการใช้เวลามั่วสุมที่ไม่เหมาะ สม ในที่สุดจะเป็นการผันพลังเยาวชนให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
ก่อนที่จะถูกท าลายไปโดยอบายมุขทั้งหลาย 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ในฐานะท่ีดูแลส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (6)  
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ (7)  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
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บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 จึงจัดโครงการฝึกอบรมกิจกรรม
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน แกนน าและประชาชนทั่วไปให้เข้มแข็งขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค ์

       ๑. เพ่ือสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนแกนน าและประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการสร้างบทบาท มีพ้ืนที่
ในการร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์  
 ๒. เพ่ือสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนแกนน าและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง 

๓. เพ่ือสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนแกนน าและประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดปัญหา
การใช้เวลามั่วสุมที่ไม่เหมาะสม 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เด็กและประชาชนต าบลป่าโมง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ   หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
6. วิธีด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
2.  อบรมให้ความรู้ 
3.  สรุปผลและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีงบประมาณละ 30,000 บาท        
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา          
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

๑. เด็กและเยาวชนแกนน าและประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการสร้างบทบาท มีพ้ืนที่ในการร่วม
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ได ้

๒. เด็กและเยาวชนแกนน าและประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเข้มแข็งได้ 

๓. เด็กและเยาวชนแกนน าและประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดปัญหาการใช้เวลามั่วสุม
ที่ไม่เหมาะสมได ้



19 
 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 
รายละเอียดโครงการล าดับที ่2 

 
1. ชื่อโครงการ   โครงการจัดกิจกรรมการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอบุลราชธาน ี  
 

2.  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วนในส่วนของ
กระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  คือให้ทุกจังหวัด
จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป  เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.)  ในการน าความสงบสุข  ความรักความสามัคคีคืนสู่ประเทศไทยและให้ประชาชนทุก 
หมู่เหล่า ทุกกลุ่ม  ทุกฝ่าย  ได้รับความรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง  ให้ความร่วมมือกับภาคราชการ  เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของพล
เรือนที่ดี  มีความรักสามัคคี  สมานฉันท์เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  โดยค านึงถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มากกว่าสิ่งอ่ืนใด  ไม่
มีการซื้อสิทธิขายเสียง  ทุจริตคอรัปชั่น  รวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยมีระเบียบวินัยรักษาและเคารพกฎหมายยิ่งขึ้น  เพื่อ
เดินหน้าสู่การปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชา ธิปไตยที่ถูกต้องและยั่งยืน  จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นขึ้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ได้ตระหนักและถือเป็นภารกิจส าคัญในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชุมชน  โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  จึงได้จัดท าโครงการ จัดกิจกรรมการสร้างความ ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ   องค์การบริหารส่วนต าบล ป่าโมง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี    เพื่อสร้างบรรยากาศของ
ความปรองดองและความสามัคคีในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

3.  วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจ ขจัดความขัดแย้งในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ  ให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ  
ขจัดความขัดแย้งให้หมดไปจากพ้ืน ที่และรับฟังความคิดเห็น  ถือเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศ  เพื่อให้การปรองดอง
สมานฉันท์เป็นไปอย่างยั่งยืน 
  ๒.๒ เพื่อเดินหน้าสู่การปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้อง  เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม   
  ๒.๓ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลัง ความสามัคคีของคน ในพื้นที่ร่วมเป็นพลังแผ่นดิน  ผนึกก าลังความสามัคคี
ของทุกคน  ร่วมแรง ร่วมใจกันแก้ไขปัญหาในพื้นที ่
  
 

4.  เป้าหมาย 
  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง ประธาน อส
ม. ต าบลป่าโมงและประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10  จ านวน 10 หมู่บ้าน  หรือ
ประมาณร้อยละ 60  ของครัวเรือน  จ านวน 60 คน 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ต าบลป่าโมง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธาน ี
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6.  วิธีด าเนินการ 
  1.  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
  2.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ  โดยใช้เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
  3.  จัดประชุม/กิจกรรม  เพ่ือด าเนินการชี้แจงประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจแก่ประชาชน  เพื่อสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
  4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   ระหว่างปี 2561 – ปี 2564 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ  จ านวน  10,000.-  บาท 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  ราษฎรในพื้นที่เกิดความรู้  ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2.  เกิดความรัก  สามัคคี  ไม่มีความขัดแย้งในพ้ืนท่ี 
  3.  ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายได้รับความรู้  ได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง  เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของพลเมืองที่ดี  
ค านึงถึงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ์
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1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

รายละเอียดโครงการล าดับที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการฝึกอบรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงทัศนียภาพ 
(ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)                                                                     

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
5 พ.ศ. 2546 มาตรา 67 ข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต าบล หน้าที่ต้องคัดกรอง ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมแล ะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงทัศนียภาพ(ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)  
 
3. วัตถุประสงค ์
      1. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี สร้างกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

2. เพ่ือปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง        
 
6. วิธีด าเนินการ 
  1.จัดท าโครงการ แต่งตั้งคณะท างาน ประชุมเตรียมความพร้อม 
  2.ประชาสัมพันธ ์
  3.จัดอบรม 
  4.สรุปผล          
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณปีละ 50,000 บาท        
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง      
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

 มีกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากข้ึน  
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1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

รายละเอียดโครงการล าดับที่ 5 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการเกษตร                   

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ส่วนใหญ่ปัญหาด้านการเกษตร เกิดจากตัวเกษตรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ
เกษตร ขาดความรู้ในเรื่องพันธ์ การวางแผนการปลูก และปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ า ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าโมง จึงได้จัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแน วปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
3. วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูน แนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพือ่ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรให้มีความรู้ในด้านการเกษตร  
3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ ระหว่างเกษตรกรเจ้าหน้าที่ ผู้น า

ชุมชน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เกษตรกรที่ประกอบอาชีพ ทั้ง 10 หมู่ จ านวน 100 คน  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง        
 
6. วิธีด าเนินการ 
  1.จัดท าโครงการ  
  2.ประชาสัมพันธ ์
  3.เปิดรับสมัครเกษตรกร 
  4.จัดอบรม 
  5.สรุปผล          
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณปีละ 30,000 บาท        
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
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  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง      
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

1. เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องแนวคิดปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เกษตรกรได้รับความรู้ด้านวิชาเกษตรมากข้ึน 
3. เกษตรได้รับแนวคิดใหม่ ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างเกษตรด้วยกัน  
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1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

โครงการล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเสริมสร้างการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยส าหรับผู้ปกครองและผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 เด็กเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นต้นทุนทางสังคมท่ีมีค่ามากที่สุด
การพัฒนามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพจ า เป็นต้องเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิโดยเฉพาะในช่วงเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาทั้งปวงการพัฒนาให้สมองเด็กเจริญเติบโตได้ดีขึ้นกับปัจจัยส าคัญ คือ การได้รับอาหารสมบูรณ์
การเลี้ยงดูด้วยความรักความผูกพันภายในครอบครัว สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูกการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเจริญเติบโต และการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆที่สอดคล้องกับวัยของเด็ก ซึ่งเป็นการพั ฒนา
คุณภาพมนุษย์ที่ยั่งยืนและปอ้งกันปัญหาสังคมในระยะยาวโดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็ก
และให้ชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเด็กทุกข้ันตอน 

ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กนับเป็นสถานที่ท่ีท าหน้าที่เลี้ยงดูเด็กแห่งที่สองรองจากครอบครัวดัง นั้นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและครอบครัว จึงจ าเป็นต้องมี ความรู้เพื่อ เสริมสร้างการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย ทั้งด้านสติปัญญา ด้าน
สมาธิด้านภาษาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่โดยพ่อแม่ผู้ปกครองการขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการขาดการมีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วยเหลือเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องซึ่งเด็กปฐมวัย
ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า 

เพ่ือให้เด็กปฐมวัย   ในศูนย์เด็กเล็กได้รับการส่งเสริมสุขภาพ และเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย 
จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา  อย่างเหมาะสมตามวัยอันเป็นพื้นฐานส า คัญของการเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพส าหรับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพนั้น ควรพัฒนาทั้งคนสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีควบคู่กันไปและผู้ที่รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ และผู้ปกครองควรได้รับทราบนโยบาย
และแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้องจึงท าให้เด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อไป 

ในปัจจุบัน พบว่าโดยภาพรวมเด็กปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคม
สติปัญญาและจริยธรรมเมื่อพิจารณาจากประเด็นปัญหาต่างๆเนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
มลภาวะและกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปจากการที่เด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษในชุมชนมีจานวนเพิ่ มมาก
ขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษเก่ียวกับ 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ในฐานะท่ีดูแลส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (6)  
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ (7)  ตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ .ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และได้รับความรวมมือจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จึงจัดโครงการฟันสวยยิ้ม
ใสในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่ 
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3. วัตถุประสงค ์

       ๑. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสุขภาพอนามัย พัฒนาการการเจริญเติบโตเต็มตาม
ศักยภาพของเด็ก 

๒. เพ่ือให้ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทักษะการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างรอบด้าน  
๓. เพ่ือให้ผู้ปกครองชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการพัฒนา

เด็กปฐมวัย 
๔. เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาให้น่าอยูต่่อไป 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้ปกครอง   ครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 
จ านวน  1๒๐  คน   

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ   หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
6. วิธีด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
2.  อบรมให้ความรู้ 
3.  สรุปผลและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีงบประมาณละ 20,000 บาท        
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา          
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

                   ๑. เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก มีสุขภาพอนามัย พัฒนาการการเจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพของเด็ก  
๒. ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทักษะการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างรอบด้าน                                                                                                      
๓. ผู้ปกครองชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย                                                                                                                 
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาให้น่าอยู่ต่อไป 
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1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
รายละเอียดโครงการล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ศูนย์พัฒนาครอบครัว พาลูกจูงหลานเข้าวัด    

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  สถาบันครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันที่มีความส าคัญในการสร้างความผูกพัน ความรักความ
สามัคคี ดังนั้นโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวพาลูกจูงหลานเข้าวัดเพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และความสามัคคีในชุมชน       
 
3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีกิจกรรมร่วมกัน   
 3.2  เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน   
 3.3  เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายน าร่องจูงลูกหลานเข้าวัด และท ากิจกรรมร่วมกัน   
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กและเยาวชนทั่วไปในพื้นที่ต าบลป่าโมง 100 คน     
 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  ต าบลป่าโมง          
6. วิธีด าเนินการ 
  1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  2.ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
  3.ด าเนินการตามโครงการ 
  4. ติดตามประเมินผล 
  5.สรุปรายงานผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีงบประมาณละ 20,000 บาท        
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง                             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
   1.เกิดความสัมพันธ์ในครอบครัว 
   2.สร้างความสามัคคีในชุมชน 
   3.มีการท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน 
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1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

รายละเอียดโครงการล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ฝึกอบรมการสร้างจิตการจัดการขยะมูลฝอย    

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 67 ข้อ 2 องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องรักษาความสะอาดของถนน 
หนทาง ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอย จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างจิ ตการ
จัดการขยะมูลฝอย ขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือให้ประชาชนสร้างจิตส านึกการจัดการขยะมูลฝอย    
 3.2  เพ่ือรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ต าบลป่าโมง    
  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พื้นที่สาธารณะในเขตชุมชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน                          
 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  ต าบลป่าโมง          
6. วิธีด าเนินการ 
  1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  2.ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
  3.ด าเนินการตามโครงการ 
  4. ติดตามประเมินผล 
  5.สรุปรายงานผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีงบประมาณละ 50,000 บาท        
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง                             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
   1.เกิดความส านึกและความตระหนักในการจัดการขยะ 
   2.สร้างความสามัคคีในชุมชน 
   3.มีการท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน 
   4.ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ ป้องกันโรค 
   5.บ้านเรือนปลอดภัย รักษาความสะอาดในพ้ืนที่  
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2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
 

รายละเอียดโครงการล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ    

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกันเอง นอกจากนี้แผนการกระจาย  
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ 2543 ก าหนดกรอบแนวคิด เป้าหมายและแนวทางการ  
กระจายอ า นาจ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่เป็นแผนที่เบ็ดเสร็จ มีกระบวนการยืดหยุ่น และ  
สามารถปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เพ่ิมข้ึ น เพ่ือให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่ได้รับจากการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น จึงได้
จัดโครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่า
โมง     
 3.2  เพ่ือสามารถปรับการท างานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยยึดระเบียบกฎหมาย  

3.3  เพ่ือประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พื้นทีต่ าบลป่าโมง  ทั้ง 10 หมู่บ้าน                          
 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  ต าบลป่าโมง          
 
6. วิธีด าเนินการ 
  1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  2.ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
  3.ด าเนินการตามโครงการ 
  4. ติดตามประเมินผล 
  5.สรุปรายงานผล 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีงบประมาณละ 30,000 บาท        
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง                             
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

1.  ได้รับรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง    
 2. สามารถปรับการท างานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยยึดระเบียบกฎหมาย  

3. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
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2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

รายละเอียดโครงการล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่                            

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง
แผนการปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น เพ่ือให้การ
จัดเก็ บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย เพื่อการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนป่าโมง จึงจัดท าโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  
 3.2  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมาย  

3.3  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการช าระภาษี 
3.4     เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ช าระภาษี 

  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พื้นที่ต าบลป่าโมง  ทั้ง 10 หมู่บ้าน                          
 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  ต าบลป่าโมง          
 
6. วิธีด าเนินการ 
  1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  2.ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
  3.ด าเนินการตามโครงการ 
  4. ติดตามประเมินผล 
  5.สรุปรายงานผล 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีงบประมาณละ 10,000 บาท        
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง                             
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

3.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง   
 3.2  การจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมาย  

3.3  ประชาชนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการช าระภาษี 
3.4     อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ช าระภาษี 
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3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านายความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
รายละเอียดโครงการล าดับที่ 1 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการ Internet ต าบล      

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

การใช้อินเตอร์เน็ตมีความจ าเป็นในการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลต่าง ๆ ที่จะสามารถท าให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย จัด
ให้มีและเผยแพร่ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านายความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
3. วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อประชาชนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร ได ้ 

2. เพื่อประชาชนสามารถพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองให้สูงข้ึน  
3. เพื่อประชาชนสามารถศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. เพื่อประชาชนนักเรียนใช้อินเตอร์อย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ได้อย่างขีดจ้ากัดทั้งเวลาและสถานท่ี 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลป่าโมงทุกคน       
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง        
 
6. วิธีด าเนินการ 
             
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณปีละ 50,000 บาท        
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง      
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

1. ประชาชนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร ได ้ 
2. ประชาชนสามารถพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองให้สูงข้ึน  
3. ประชาชนสามารถศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. ประชาชนนักเรียนใช้อินเตอร์อย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ได้อย่างขีดจ้ากัดทั้งเวลาและสถานท่ี 
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3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านายความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
รายละเอียดโครงการล าดับที่ 4 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการ โดย
ก าหนดให้จัดซื้อจัดจ้าง ของส่วนราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ 
สามารถท าให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบันและทันสมัย จัดให้มีและเผยแพร่ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านายความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
3. วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร   

2. เพื่อสามารถพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองให้สูงข้ึน  
3. เพื่อศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลป่าโมงทุกคน       
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  อาคารส านักทะเบียนอ าเภอเดชอุดม ชั้น 2                      
 
6. วิธีด าเนินการ 
  เสนอโครงการ ขออนุมัติ ด าเนินการ ประเมินผล                        
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณปีละ 25,000 บาท        
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง                      
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

1. เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร   
2. สามารถพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองให้สูงข้ึน  
3. เป็นสถานท่ีศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
รายละเอียดโครงการล าดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ   โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงเคลื่อนที่พบประชาชน (อบต.สัญจร)   
 
2. หลักการและเหตุผล 
  โดยที่พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. 
2546   ได้วางแนวทางในการบริหารราชการเพ่ือลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ การ
ให้บริการประชาชนเคลื่อนที่   เป็นแนวทางทางหนึ่งที่สามารถบริการประชาชนให้ได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการได้ทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมาย
เพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ความสงบและความปลอดภัย ของสังคมส่วนรวม  
ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ และอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548  ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่ง
เป็นแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะยาว  
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จะต้องด าเนินการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมต าบลและแผน
ชุมชน  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงใน อนาคต  ในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี  ให้เป็นไปตามข้ันตอนและกระบวนการที่ก าหนดและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง   

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลป่า 
โมงเคลื่อนที่พบประชาชน  (อบต.สัญจร)  ขึ้น  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร  ร่วมแสดงความ
คิดเห็นรวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่น  อย่างมีประสิทธิผล  นอกจากนี้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าโมง  ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่างๆ คือ ส่วนการคลังได้ให้บริ การรับช าระ
ภาษีท้องที่และภาษีอ่ืนๆ  และส่วนโยธาให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานในพื้นท่ี  ส านักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน ให้บริการชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ
และคนพิการ  โดยประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเส ริมสุขภาพต าบลป่าโมงและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลค ากลาง  เพ่ือบริการให้ความรู้และตรวจสุขภาพเบื้องต้น  ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับ
การบริหารงานของทางคณะผู้บริหาร  ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นท่ี
ด้วย  เพ่ือให้ การด าเนินการตามภา รกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ให้บรรลุเป้าหมายและมุ่งหมาย
ให้การบริการงานราชการเป็นไปเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน เป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต 
สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยแท้จริงทั้งในระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศ   
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และปรับปรุงลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น  
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 3.2  เพ่ือให้บริการประชาชนให้ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองทันความ
ต้องการ 

3.3  เพ่ือสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในท้องที่ห่างไกลในการให้ได้รับบริการ 
 3.4  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานภาครัฐ 

3.5  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
3.6  เพ่ือให้มีแผนพัฒนาสามปี  มีความสมบูรณ์  ครอบคลุม  และตรงตามความต้องการของ

ประชาชน 
 3.7  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลโดยจะท าให้สามารถก าหนดกรอบโครงการและกิจกรรม
ที่จะด าเนินการต่อไป 
 3.8  เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและลดความซ้ าซ้อน
ของโครงการ 

3.9  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
 

4.  เป้าหมาย 
 4.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  17  กระบวนงาน 
 4.2  เพ่ือลดขั้นตอนความยุ่งยาก  เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการให้บริการประชาชน
เคลื่อนที่  และมีการกระจายอ านาจตามภารกิจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการได้ 

4.3  คณะผู้บริหาร อบต .ป่าโมง  ประธานประชาคมหมู่บ้าน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
สมาชิก อบต .  ประธาน อสม . ประธานกลุ่มอาชีพ  กรรมการหมู่บ้าน  ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลป่าโมง  คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต .ป่าโมง  
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา อบต.ป่าโมง  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ป่าโมง 
 4.4  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลป่าโมง  จ านวน 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 วัน 
 4.5  เพ่ือมุ่งหมายให้การบริการงานราชการเป็นไปเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเป็นไปโดย
ความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

หมู่ที่ 1 – 10  ต าบลป่าโมง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  
  

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าโครงการฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
 6.2  ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 6.3  ด าเนินการตามโครงการฯ 
 6.4  วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 6.5  สรุปประเด็นปัญหาความต้องการ  เรียงล าดับปัญหา  ความต้องการ 
 6.6  จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 6.7  การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
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       6.7.1  ประชุม  แต่งตั้งคณะท างานศึกษาระบบงานที่จะปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานและการให้บริการประชาชนเคลื่อนที่   
       6.7.2   คณะท างานปรับปรุงระยะเวลาที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  ในการบริการประชาชนจ า นวน  17  กระบวนงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าโมง 
        6.7.3  ปรับปรุงการบริการประชาชน    แบบฟอร์มการบริการประชาชนของงานต่าง ๆ    ให้
ชัดเจน  เข้าใจง่ายและได้ข้อมูลครบถ้วนตามความจ าเป็นของแต่ละกระบวนงาน 
       6.7.4   ซักซ้อมท าความเข้าใจ และทดลองปฏิบัติจริ ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       6.7.5  ประชาสัมพันธ์การบริการให้ประชาชนได้ทราบ 
       6.8  กระบวนการในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน
เคลื่อนที ่  
       6.8.1  ให้แต่ละหน่วยงานย่อย (ส่วน/ส านัก)  ในองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปงานที่สามารถ
ปรับปรุงลดขั้นตอน  เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการให้บริการประชาชนเคลื่อนที่และศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานให้ปฏิบัติได้เสร็จในระดับแนวราบให้มากท่ีสุด 
              6.8.2  เสนอผู้บริหาร และมอบหมายงานให้ผู้บริหารระดับรองลงมามีอ านาจสั่งการเพื่อ
ปฏิบัติงานได้เร็วยิ่งขึ้น  และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารเพื่อกระจายอ านาจสั่งการ 
       6.8.3  กระบวนงานที่น าไปพิจารณาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใ นการท างาน ปรับปรุงลดระยะเวลา 
และการให้บริการประชาชนเคลื่อนที่   มีดังนี้ 

ที ่ กระบวนงานบริการประชาชน 
ระยะเวลาต่อราย 

หมายเหตุ 
ของเดิม ที่ปรับลด 

1 บริการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 3  นาที/ราย   3 นาที/ราย คงเดิม 
2 บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3  นาที/ราย   3 นาที/ราย คงเดิม 
3 บริการจัดเก็บภาษีป้าย 3  นาที/ราย   3 นาที/ราย คงเดิม 
4 บริการสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 3 วัน 1 – 3 วัน ลดลง 
5 ช่วยเหลือสาธารณภัย   1 วัน/ราย ในทันที ลดลง 
6 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 5 วัน 3 วัน ลดลง 
7 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 
20 วัน/ราย 15 วัน/ราย ลดลง 

8 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พ้ืนที่ก่อสร้าง 
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต 

30 วัน/ราย 
 

20 วัน/ราย 
 

ลดลง 
 

9 การขออนุญาตประกอบการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

20 วัน/ราย 15 วัน/ราย ลดลง 

10 การขออนุญาตประกอบการกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 10 นาท/ีราย 5 นาที /ราย ลดลง 
11 การบริการข้ึนทะเบียนพาณิชย์ 10 นาท/ีราย 5 นาที /ราย ลดลง 
12 การลดขั้นตอนการขอรับและการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ 
5 นาท/ีราย 3 นาที /ราย ลดลง 
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13 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

20 นาท/ีราย 15 นาท/ีราย ลดลง 

14 งานบริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 7 วัน/ราย 7 วัน/ราย คงเดิม 
15 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 15 วัน/ราย 15 วัน/ราย คงเดิม 
16 การให้บริการฉีดน้ ายาเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก ก าจัดยุงและ

แมลงต่าง ๆ 
20 นาท/ี
ครัวเรือน 

10 นาท/ี
ครัวเรือน 

ลดลง 

17 การให้บริการ  Internet   ทันที ทันที คงเดิม 
 รวม    17    กระบวนการ    

 
     6.8.4  จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจการบริการ โดยให้หน่วยงานกลางออกแบบสอบถามและ  

ส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี   
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   

ระหว่างปี 2561 – ปี 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   งบประมาณ  จ านวน  30,000.-  บาท  
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
10.  ผู้ร่วมโครงการ 
  1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าโมง 
  2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค ากลาง 
 
11.  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 11.1  สามารถปรับปรุงลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน   เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและการ
ให้บริการประชาชนเคลื่อนที่แต่ละกระบวนงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  

11.2  ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นจากเดิมร้อยละ  50 
 11.3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงมากข้ึน 
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3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
รายละเอียดโครงการล าดับที่ 1 

 

1.  ชื่อโครงการ    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

2.  หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550  ได้มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน  ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม  โดยที่ได้บัญญัติเรื่องสิทธิ
การมีส่วนร่วมด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินการรัฐไว้ในหลายมาตรา  ได้แก่ มาตรา 
57  เรื่องสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิด เห็นในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน  
มาตรา 58  บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน  มาตรา 67  เรื่องสิทธิชุมชน  มาตรา 81  
เรื่องแนวนโยบายด้านกฎหมายและกา รยุติธรรม  ซึ่งสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม  
มาตรา 190  เรื่องการให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตกลงกับต่างประเทศที่
อาจมีผลกระทบต่อประเทศ  มาตรา 287  เรื่องการให้ประชาชนมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรา 291  เรื่องการให้รับฟังความเห็นของประชาชนในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
ฯลฯ  รวมทั้งได้มีการประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548  โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่ข้อมูลและ /หรือรับฟังความคิ ดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับโครงการของรัฐ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐได้ให้ความส าคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นหลัก 

  จากหลักการข้างต้น  จึงควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา  โดย
การรับฟังความคิดเห็นหรือการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคองค์กร
ประชาชน  โดยใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ .ศ. 2548  
เป็นแนวทางการปฏิบัติในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  3.1  เพ่ือสร้างศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เรียนรู้และรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง
ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ  ร่วมติดตามและร่วมรับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของ อบต. 
  3.2  เพ่ือใช้กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นช่องทางขยายฐานการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ส าหรับข้าราชการ และประชาชนในพื้นท่ี 

3.3  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ 

เป็นอยู่ของประชาชน 
 

4.  กลุ่มเป้าหมายโครงการ 

  ต าบลป่าโมง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
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5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
  5.1  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

  5.2  ข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล และประชาชนในพื้นท่ี มีความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

  5.3  ประชาชน ได้เรียนรู้และรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งร่วมคิดร่วมตัดสินใจ  ร่วมติดตามและ
ร่วมรับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของ อบต.  
 

 

6.  วิธีการด าเนินงาน 

  6.1  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
  6.2  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ  โดยใช้เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 
  6.3  จัดประชุม/กิจกรรม  เพื่อด าเนินการชี้แจงประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจแก่ประชาชน   
  6.4  ด าเนินงานตามโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปี 2561 – ปี 2564 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 

  งบประมาณ  จ านวน  20,000.-  บาท 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

10.  ผลลัพธ ์

  10.1  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

  10.2  ข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล และประชาชนในพื้นท่ี มีความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

  10.3  ประชาชน ได้เรียนรู้และรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งร่วมคิดร่วมตัดสินใจ  ร่วมติดตาม
และร่วมรับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

 
 


