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ก 

 

ค าน า 
 

           การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและ
การบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม และ
จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยม
อ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่ดีและมีคุณค่า 

  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 

           เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว จึงได้จัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
๒๕๖๒-๒๕๖๔)  ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ  และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ให้บรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  และเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบาย
ระดับชาติอีกประการหนึ่งด้วย 

        
 
 
 

       ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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สารบัญ 
 

เร่ือง                                                                                                       หน้า  
 

ค าน า                                                                                                                     ก 
 

สารบัญ                                                                                                                   ข 
 

ส่วนที่ ๑ บทน า  
               การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร                                                    ๑ 
               หลักการและเหตุผล                                                                                            ๒ 
               วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน                                                                              ๓ 
               เป้าหมาย                                                                                                        ๔ 
               ประโยชน์ของการจัดท าแผน                                                                                  ๔ 
 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต 
             โครางการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ                                     ๕-๗ 
             (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)  แยกตาม ๔ มิติ  
            ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ                      
            ปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว        
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครางการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
              -มิติที่ ๑ การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ การทุจริต                                                          ๘-๑๘ 
    -มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต                                                    ๑๘-๒๑ 
    -มิตทิี่ ๓  การส่งเสริมทบบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                                 ๒๑-๒๖ 
    -มิติที ่๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                    ๒๖-๓๒ 
                         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ส่วนที่ ๔ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                                             ๓๓ 
 

ส่วนที่ ๕ จัดท ารายงานผล                                                                                        ๓๔-๓๖ 
 

ภาพผนวก 
 

ปกหลัง 
 
 
 
 
 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑  
 

บทน า 
 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล                  
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่
 

        การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่               
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ 
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น                
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
            

        ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้  
           ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก             
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
           ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
           ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม  
           ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
           ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในกา ร
ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ  
           ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

        สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้                      
           ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่              
ท าให้เกิดการทุจริต  
           ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
           ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้  
           ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 



๒ 

 
        สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้                      
            เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ 
การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  
           ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง   
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่   
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
           ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  
           ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น          
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด            
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า การ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  
 

           ** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็น
เพียง ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s ๗s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์
ความ เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 

๒. หลักการและเหตุผล               
           ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ล าดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่า
เป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่
เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้
วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริต             
คอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า               
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จาก คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี 
๒๕๕๘  อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙  ลดลง ๓ คะแนน                      
จากปี ๒๕๕๘  ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มี
ปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง   
           แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . ๒๕๔ ๖  การจัดตั้ งองค์ กรตาม  รั ฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ แต่ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง 



๓ 
 

สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม            
ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจคนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง   
            

            ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้   
                 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
                 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
                 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
                 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
                 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
                 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
                 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ   
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน   
        ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น              
        ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
        ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)   



๔ 
 

           ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)      
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔. เป้าหมาย   
             ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   
             ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของข้าราชการ   
             ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
             ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม   
             ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
   

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน   
              ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน   
              ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้   
              ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท าร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ 
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต   
              ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต   
              ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน 
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 



๕ 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

 (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิต ิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติที่ ๑.การสร้าง สังคมที่ไม่ทน
ต่อ การทุจริต 

๑ .๑ .การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่
บุ คลากรทั้ งข้ าราชการการเมื องฝ่ ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  น าผู้สูงอายุไหว้
พระฟังธรรม  
๒)โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
ผู้น าชุมชน 
๓) โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

๑ .๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
 

๑ ) โค ร งก าร รณ รงค์ ส ร้ า งจิ ต ส านึ ก อนุ รั ก ษ์  ส่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ  
๒)โครงการร่วมรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๑.๓การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 
 

๑) โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 
๒ ) โครงการสร้างความรู้ความเข้ าใจหลักปรัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาและ
ผู้น าชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

รวม จ านวน……๗………….โครงการ   
 



๖ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.. การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

มิต ิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) 

มิติที่ ๒..การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

๑) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างกองคลัง 
๒) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลังและพัสดุ
ของ อบต. ลาดบัวขาว 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 

รวม จ านวน……๒………….โครงการ   
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิต ิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิ ติ ที่  ๓ .ก า ร ส่ ง เส ริ ม
บทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 
 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

๑) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างกองคลัง 
๒) โคงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลังและพัสดุ
ของ อบต. ลาดบัวขาว 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

๑) โครงส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
๒) โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม 
๓) โครงการ อบต. ลาดบัวขาว เคลื่อนที ่ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

รวม จ านวน……๕………….โครงการ   
 
 
 



๗ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) 

มิติที่ ๔. การเสริมสร้างและ
ป รั บ ป รุ ง ก ล ไก ใน ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

๔.๑ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

๑) โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 
๒) โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

๔.๒ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น  
 

๑) โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานด้านการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี การเบิกจ่ายเงินตามรูปแบบ
โปรแกรมระบบให้ความรู้ด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  e-
laas/ แผนที่ภาษ ี
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 

รวม จ านวน……๓………….โครงการ   
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘ 
ส่วนที่ ๓ 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   
              ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

๑. ชื่อโครงการ :  
               โครงการเพิ่มประสิส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  น าผู้สูงอายุไหว้พระฟังธรรม  

๒. หลักการและเหตุผล   
              เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีมากขึ้นบุคคลใน
สังคมจึงหันไปยึดติดกับความเจริญและให้ความส าคัญกับความส าเร็จทางวัตถุเป็นหลักท าให้สภาพทางสังคมมีความเหลื่อมล้ า 
เกิดภาวะอ่อนแอทางด้านจิตใจ ส่งผลให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นสังคมเต็มไปด้วยปัญหาประกอบกับสถาบันครอบครั วมี
ความสัมพันธ์กันน้อยอันเนื่องจาสภาพเศรษฐกิจ เป็นผลท าให้ครอบครัวขาดความรักความอบอุ่นขาดการอบรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมเกิดช่องว่างระหว่างวัย ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ถูกลดบทบาทลง ทั้งที่ความจริงแล้วผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ครอบครัวควรให้
ความเคารพ นับถือ เพราะมีประสบการณ์การด าเนินชีวิตที่ยาวนาน นับเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกหลานคอยอบรมชี้แนะสั่งสอน
ให้เด็กเยาวชนและคนในครอบครัวให้เป็นคนดีของสังคม 
              องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการจัดการ การพัฒนาอ านวยความสะดวก และช่วยเหลือประชาชนส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๗ (๖) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม เพ่ือให้เป็นคนดีมีคุณภาพ โดยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมทางศาสนา มาปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มี
โอกาสทัศนะศึกษาประวัติศาสน์ของชาติไทยผ่านการไหว้พระ  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ “พาผู้สูงอายุทัศนะศึกษาไหว้พระ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ขึ้น เพ่ือน าประสบการณ์ที่ได้พบเห็นไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนน าสิ่งที่พบเห็นเป็นประสบการณ์ในการอบรมสั่งสอนลูกหลาน ให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป 
 ๓. วัตถุประสงค์   

           ๑. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
           ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความเลื่อมในศรัทธาในพระพุทธศาสนา  
           ๓. เพ่ือให้ผู้สูงอายุทราบถึงประวัติความเป็นมาและความส าคัญของสถานที่ส าคัญและโบราณสถาน 
ต่าง ๆ   
           ๔. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์กัน มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๔. เป้าหมาย   
             ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต าบลลาดบัวขาว   
๕. พื้นที่ด าเนินการ   
            องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว  และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๖. วิธีด าเนินการ   
            ๑. ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ใหญ่บ้านเตรียมข้อมูลเพื่อร่างโครงการ 
 



๙ 
 

            ๒. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา 
             ๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
             ๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
             ๕. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน   
            (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ   
                    ๓๐๐,๐๐๐  บาท   
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
             กองสาธารณสุขฯ  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
           ๑. ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และกิจกรรมสันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
           ๒.ผู้สูงอายุเกิดความเลื่อมในศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 
๑. ชื่อโครงการ :  
                  โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้น าชุมชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา   
            องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดจนให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ เพราะถือว่าการพัฒนาชุมชน พัฒนา
ต าบล พัฒนาท้องถิ่น และการให้ความรู้โดยการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาให้กับบุคลากรของผู้น าท้องที่  ผู้น าชุมชนเป็นเรื่องที่
หน่วยงานท้องถิ่นให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการอบรมให้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
องค์กร 
                          การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้นั้นต้องอาศัยผู้น าเป็นหลัก เพราะว่าความเป็นผู้น าเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนสามารถเป็นได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนในการเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือดึงเอาศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้  ผู้น าไม่
จ าเป็นต้องเก่งงานเป็นเลิศ หากแต่สามารถชักจูงโน้มน้าวผู้อ่ืนให้เห็นคล้อยตามด้วยความยินดีให้ความร่วมมือหรือร่วมท างาน  
การเสริมสร้างภาวะผู้น าชุมชน คือ การท าให้ผู้น าชุมชนมีภาวะผู้น าเพ่ิมขึ้นหรือท าให้ผู้น าชุมชนมีการปรับปรุงความสามารถใน
การท าหน้าที่หรือเข้าไปมีบทบาทให้กับชุมชนได้ดีขึ้น ซึ่งสามารถท าได้โดยการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่นการพัฒนาบุคลิกภาพการ
ติดต่อสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้น าชุมชน ดังนั้นผู้น าชุมชน  จึงต้องเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และมีความสามารถในการกระตุ้นให้ชาวชุมชนในท้องถิ่นได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทักษะ มีวุฒิ
ภาวะในการเป็นผู้น าสามารถติดต่อสื่อสารทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนอย่างดีเพ่ือที่จะน าชุมชนไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้ าห ม าย ได้ ตั้ ง ไว้ ข ณ ะ เดี ย ว กั น ก็ ต้ อ งท า ให้ ป ร ะ ช าช น ใน ชุ ม ช น เกิ ด ค ว าม พึ งพ อ ใจ ใน งาน ที่ เข าท า ด้ ว ย  
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชนให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ เพ่ือส่วนรวม สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชน 
จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น 
 
 
 



๑๐ 
 

๓. วัตถุประสงค์   
           ๓.๑ เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้น าชุมชน 
           ๓.๒ เพ่ือให้ชุมชนมีผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 
           ๓.๓ เพ่ือให้ชุมชนมีผู้น าที่มีภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
           ๓.๔ เพ่ือให้ผู้น าชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
               ท าการศึกษาดูงานในและนอกสถานที ่       
๕. พื้นที่ด าเนินการ   
                องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๖. วิธีด าเนินการ   
            ๑. ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ใหญ่บ้านเตรียมข้อมูลเพื่อร่างโครงการ 
            ๒. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา 
             ๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
             ๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
             ๕. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ   
               (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ   
               ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ   
                 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
                ๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้น าชุมชน น ากระบวนทัศน์ใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
                ๒. ชุมชนมีผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 
                ๓. ชุมชนมีผู้น าที่มีภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
                ๔. ผู้น าชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรักสามัคคี ความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชน 
๑. ชื่อโครงการ :  
                    โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล   
            บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  ทั้ง
ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี 
เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน 
ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้ 
องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือ เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ 
 
 



๑๑ 
 

ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ 
ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ
ท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับ
บริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความ เจริญก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ ป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล   
          องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือ
เป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอด
ทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้
ห่างไกล จากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์   
           ๓.๑ เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมศักยภาพคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
           ๓.๒ เพ่ือให้ชุมชนมีผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 
           ๓.๓ เพ่ือให้ชุมชนมีผู้น าที่มีภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
           ๓ .๔ เพ่ือให้ผู้น าชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้มแข็ง ๔ . 
กลุ่มเป้าหมาย   
           ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนต าบล  จ านวน       คน ประกอบด้วย 
       -นายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. 
       -ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.สมาชิกสภา อบต. 
       -พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนต าบลและผู้สนใจทั่วไป 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ   
                 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
๖. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ   
            ๖.๑ ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)   
            ๖.๒ ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ   
            ๖.๓ จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
๗. งบประมาณ   
                ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
                ๑. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง น ากระบวนทัศน์ใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
                ๒. ชุมชนมีผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 

 



๑๒ 
 

                ๓. ชุมชนมีผู้น าที่มีภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
                ๔. ผู้น าชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรักสามัคคี ความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชน 
      
                ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

๑. ชื่อโครงการ :  
                   โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
             ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่จากการที่มีการลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมายเพิ่ม
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ท าการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้กันเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานาประการที่จะเพ่ิมปริมาณของป่าไม้ใน
ประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งพระองค์ได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงานคือแนวคิดเรื่อง 
"ปลูกป่า ๓ อย่างเพ่ือประโยชน์ ๔ อย่าง "ปลูกป่า ๓ อย่างได้แก่ ป่าส าหรับไม้ใช้สอย ป่าส าหรับเป็นไม้ผล และป่าส าหรับเป็น
เชื้อเพลิงประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ท าที่อยู่
อาศัยและจ าหน่าย พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน 
เช่น ไม้ฟืนและไม้ไผ่เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง              
            องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) โดยก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้ความรู้แก่เด็ก และ
เยาวชน รวมถึงผู้น าท้องที ่ผู้น าท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๓. วัตถุประสงค์   
            ๓.๑ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
            ๓.๒ เพ่ือให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
            ๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
            ๓.๔ เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
            ๓.๕ เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม 
๔. เป้าหมาย   
           ประชาชนทั้ง ๑๔  หมู่บ้าน  
๕. พื้นที่ด าเนินงาน   
             บริเวณพ้ืนที่ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน  และองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว  
๖. วิธีด าเนินงาน   
         ๑.เขียนขออนุมัติโครงการ/วางแผนการด าเนินโครงการ 
         ๒.ประสานขอความอนุเคราะห์และรับกล้าพันธุ์ไม ้
 



๑๓ 
 

         ๓.ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
         ๔.ประสานงานกับส่วนราชการองค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วม
กิจกรรม 
         ๕.ประสานงานกับผู้น าท้องถิ่น/ท้องที่ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 
         ๖.ด าเนินการปลูกป่าชายเลนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
         ๗.ดูแล ติดตามและบ ารงุรักษาโดยองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาวร่วมกับชุมชน 
         ๘.ประเมินผลโครงการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
                (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
๘. งบประมาณด าเนินการ   
           ๒๐,๐๐๐ บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
             กองสาธารณสุขฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๑๐. ผลลัพธ์  
            ๑. ประชาชนมีจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            ๒. เกิดความสามัคคีและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
            ๓. ชุมชนช่วยกันป้องกันรักษาและเกิดความหวงแหน 
            ๔. มีแหล่งหาอาหารทางธรรมชาติแก่คนในชุมชน 
 
๑. ชื่อโครงการ :  
                   โครงการร่วมรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
         การมีสุขภาพดี เป็นเป้าหมายสูงสุดของมวลมนุษยชาติ  ซึ่งหากประเทศชาติใดประชาชนมีสุขภาพดีย่อมส่งผลให้ประเทศ
นั้นมีความเจริญมั่นคง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  การปกครอง  เทคโนโลยีและความเป็นผู้น าของโลก  การที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
จึงมีความส าคัญและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในด้านต่างๆ 
ความเจ็บป่วยของประชาชนในปัจจุบันแบ่งออกเป็นป่วยด้วยโรคติดต่อ และป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง           ซึ่งโรคติดต่อที่
ส าคัญและเป็นปัญหาในพ้ืนที่ต าบลลาดบัวขาว ประกอบด้วย โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง        โรคระบบทางเดินหายใจ 
วัณโรค  เป็นต้น  ส่วนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง     โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และ
เจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุอุบัติภัย เป็นต้น  

โรคติดต่อ มีปัจจัยองค์ประกอบของการเกิดโรค ประกอบด้วยบุคคล เชื้อโรค พาหนะน าโรค และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งในการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จะต้องควบคุมปัจจัยดังกล่าว ไม่ให้เอ้ือต่อการเกิดโรค คือบุคคล ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เชื้อ
โรคต้องไม่มีหรือมีจ านวนน้อย พาหนะน าโรคไม่มีหรือมีน้อยและที่ส าคัญคือสิ่งแวดล้อม ต้องถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของบุคคลต้องสะอาดถูกสุขลักษณะจึงจะท าให้ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และการปรับปรุง
ควบคุมหรือรักษาสภาพแวดล้อม ให้สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งที่ประชาชนในทุกหมู่บ้าน/ทุกชุมชนท าได้ปฏิบั ติได้ในวิถี
ชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคลแต่ละหลังคาเรือน ซึ่งหมู่บ้านใดชุมชนใดมีการปรับปรุงรักษาความสะอาดของที่พักอาศัยให้ได้
มาตรฐานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการป้องกันโรคติดต่อต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนใน
ชุมชนนั้นๆมีสุขภาพที่แข็งแรง  

 



๑๔ 
 
ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อดังกล่าว ซึ่งการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจะได้ผลจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน ทุก
หลังคาเรือน ทุกภาคส่วนจึงจะได้ผลอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว จึงได้จัดท าโครงการบ้านเรือนสะอาด 
หมู่บ้านสวยงาม ขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาความสะอาดและร่วมมือกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
หมู่บ้านในที่พักอาศัยของตนเองให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและรักษาให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน ซึ่งถ้าหมู่บ้าน/ชุมชนมีความ
สะอาดแล้วโรคติดต่อต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนก็จะลดลงได้ เป็นอย่างมากส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้มี
ภาวะเศรษฐกิจที่ดีต่อไปได้ 
๓. วัตถุประสงค์   
            ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  มีความตระหนัก  และร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชนของ
ตนเอง  ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ  
    ๒. เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 
    ๓. เพ่ือประกาศเกียรติคุณหมู่บ้าน/ ชุมชน ที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยการ
รักษาความสะอาดของหมู่บ้าน  เชิดชูเกียรติให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและ
ส่งเสริมสุขภาพ 
๔. เป้าหมาย   
           ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน  
๕. พื้นที่ด าเนินงาน   
             บริเวณพ้ืนที่ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน   
๖. วิธีด าเนินงาน  
           ๑. ท าโครงการ เสนอผู้บริหารขออนุมัติโครงการ 
           ๒. ประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้น าชุมชน,  อสม.  ประชาชนในทุกหมู่บ้าน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจและขอความร่วมมือในการด าเนินงาน 
           ๓. ประสานงานกับหน่วยงาน/ องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
           ๔. จัดกิจกรรมด าเนินการรณรงค์ท าความสะอาดหมู่บ้าน/ ที่พักอาศัย (บ้านเรือน)ให้ถูกสุขลักษณะ และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในหมู่บ้านให้สวยงามอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์  โดยประชาชน อสม., ผู้น าชุมชน, ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรต่างๆใน
ชุมชนทุกภาคส่วน  
           ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการ ออกประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน  
           ๖.รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามล าดับ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
                (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
๘. งบประมาณด าเนินการ   
           ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
             กองสาธารณสุขฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๑๐. ผลลัพธ์  
            ๑. หมู่บ้านในเขต อบต. มีความสะอาดและมีความสามัคคี 
            ๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความสะอาดของชุมชน 
 
 



 
       ๑๕      

 
                ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

๑. ชื่อโครงการ :  
                       โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
         “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตน ของแต่ละบุคคลและองค์กร โดย
ค านึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม ความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง โดยใช้
ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และร่วมมือปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสายใย เชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่ างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน 
สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
ได้  ตัวอย่างภาคปฏิบัติที่รู้จักกันแพร่หลายตัวอย่างหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ทฤษฎีใหม่ ที่ส่งเสริมการพัฒนา อย่าง
เป็นขั้นตอน     โดยเริ่มต้นจากการสร้างความม่ันคงในระดับครัวเรือน ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง  ได้ในระดับหนึ่งก่อน แล้วก้าวเข้า
สู่การรวมตัวกันท ากิจกรรมต่างๆ ในรูปกลุ่ม ชุมชน หรือ กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง เพ่ือร่วมมือกันสร้างสรรค์ และป้องกันแรงกระแทก
ทางลบจากภายนอก สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และท้ายสุดเป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ ภาครัฐ หรือ
องค์กรต่างๆ นอกกลุ่ม เพ่ือขยายขอบเขตความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ไปสู่ระดับประเทศ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในการประกอบอาชีพ ในลักษณะของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นเรื่องของความเสมอภาค การไม่เอารัดเอาเปรียบ
ในสังคมเป็นหลัก รวมทั้งด้านของความพอดี พอประมาณ ความมีเหตุผล เพ่ือใหเกิดผล ในทางปฏิบัติในทุกระดับไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย
างตอเนื่องโดยก าหนดใหกลุ่มเกษตรต าบลหนองพลับสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจ าวันเพ่ือความ
มั่นคงยั่งยืนของต าบลลาดบัวขาว ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ขอน ากลุ่มเกษตรต าบลลาดบัวขาวและเกษตรกร
ไปศึกษาหมู่บ้านต้นแบบการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “บ้านดอนบัว” จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ถอดเป็นบทเรียนพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับทุก ๆ คน 
๓. วัตถุประสงค์  
                ๑. เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจหลักการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพ่ึงตนเองได้  
                ๒. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาวและกลุ่มเกษตรกรน าแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
                ๓. เจ้าหน้าที่อบต. สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารอบต.ลาดบัวขาว และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรต าบลลาดบัว
ขาว มีการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เป้าหมาย   
           ท าการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ ทั้ง ๑๔  หมู่บ้าน 
๕. พื้นที่ด าเนินงาน   
                  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๖. วิธีด าเนินงาน  
           ๑. ท าโครงการ เสนอผู้บริหารขออนุมัติโครงการ 
           ๒. ประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้น าชุมชน,  อสม.  ประชาชนในทุกหมู่บ้าน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจและขอความร่วมมือในการด าเนินงาน 



๑๖ 
 
           ๓. ประสานงานกับหน่วยงาน/ องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
           ๔. จัดกิจกรรมด าเนินการรณรงค์ท าความสะอาดหมู่บ้าน/ ที่พักอาศัย (บ้านเรือน)ให้ถูกสุขลักษณะ และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในหมู่บ้านให้สวยงามอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์  โดยประชาชน อสม., ผู้น าชุมชน, ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรต่างๆใน
ชุมชนทุกภาคส่วน  
           ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการ ออกประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน  
           ๖. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามล าดับ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
                 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
๘. งบประมาณด าเนินการ   
           ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
             กองส่งเสริมการเกษตรฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๑๐. ผลลัพธ์  
             ๑. ประชาชนเข้าใจหลักการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข็มแข็งและมีคุณภาพที่ดี 
             ๒. เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ/กลุ่ม
เกษตรกร ทุกระดับ ตั้งแต่สมาชิก คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ 
เกิดความรู้ ความเข้าใจและกระแสสนับสนุนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร อบต. / 
กลุ่มเกษตรกร 
             ๓. เกิดการพัฒนาและสร้างคน ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างผู้น าที่จะเป็นแกนหลักใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจ านวนมากขึ้น 
             ๔. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับสามารถแยกแยะได้ว่า อะไรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงและอะไรที่ไม่ใช่ รวมทั้งสามารถขยาย
ความเข้าใจและค้นหาตัวอย่าง ประยุกต์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมได้ในหลายรูปแบบ 
             ๕. เกิดกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นเครือข่าย มีการติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ 
 
 

๑. ชื่อโครงการ :  
                    โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาและ
ผู้น าชุมชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
             เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินการไปในทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกและท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการขจัดความยากจน ลดความเสี่ยง
ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน และเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอ านาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้แข็งเข็ง เพื่อเป็น
รากฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป 
 

 



๑๗ 
 
            องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว  เห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ ด้านการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีวิถีชีวิตตามแนวคิด
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการเปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอ่ืน และ
สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
๓. วัตถุประสงค์  
                ๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา และผู้น าชุมชนเข้าใจหลักการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอพียง 
สามารถพ่ึงตนเองได้  
                ๒ . เพ่ื อเป็ นการเพ่ิม พูนประสบการณ์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็ นอยู่ ของประชาชนตาม   
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานมาปรับใช้กับการพัฒนาท้องถิ่นของตนตามอ านาจ
หน้าที่  
                ๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ผู้น า
ชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และตัวแทนกลุ่มเกษตรอาสาในต าบลลาดบัวขาว ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานที่
ต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาองค์กรและชุมชน  
                ๔. เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์การท างาน พัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ผู้น าชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และตัวแทนกลุ่มเกษตรอาสาในต าบลเขากวางทอง ที่เข้าร่วมโครงการ  
                ๕. เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ  
                ๖. เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม 
๔. เป้าหมาย   
           ท าการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ ทั้ง ๑๔  หมู่บ้าน 
๕. พื้นที่ด าเนินงาน   
              องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๖. วิธีด าเนินงาน  
           จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว โดยเชิญ 
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการ ทุจริต 
ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ ในบาง
โอกาส 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
               (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
๘. งบประมาณด าเนินการ   
           ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                กองส่งเสริมการเกษตรฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
 
 
 



๑๘ 
 

๑๐. ผลลัพธ์  
             ๑. ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา และผู้น าชุมชนเข้าใจหลักการด าเนินชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข็ม
แข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
             ๒. ประชาชนมีความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการดูงานมาปรับใช้กับตัวเองและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งมีคุณภาพชีวิต
และมีความเป็นอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
             ๓. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ผู้น าชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และ
ตัวแทนกลุ่มเกษตรอาสาในต าบลเขากวางทอง  ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์การท างาน พัฒนาบุคลากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ผู้น าชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และตัวแทนกลุ่มเกษตรอาสาในต าบล เขากวางทอง ที่เข้าร่วม
โครงการ                                                                               
             ๔. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ  
             ๕. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ :  
               โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างกองคลัง 
๒. หลักการและเหตุผล   
              องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดจนให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ เพราะถือว่าการพัฒนาชุมชน พัฒนา
ต าบล พัฒนาท้องถิ่น และการให้ความรู้โดยการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาให้กับบุคลากรของผู้น าท้องที่  ผู้น าชุมชนเป็นเรื่องที่
หน่วยงานท้องถิ่นให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการอบรมให้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
องค์กร 
                                   การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้นั้นต้องอาศัยผู้น าเป็นหลัก เพราะว่าความเป็นผู้น าเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนสามารถ
เป็นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนในการเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือดึงเอาศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้  
ผู้น าไม่จ าเป็นต้องเก่งงานเป็นเลิศ หากแต่สามารถชักจูงโน้มน้าวผู้อ่ืนให้เห็นคล้อยตามด้วยความยินดีให้ความร่วมมือหรือร่วม
ท างาน การเสริมสร้างภาวะผู้น าชุมชน คือ การท าให้ผู้น าชุมชนมีภาวะผู้น าเพ่ิมขึ้นหรือท าให้ผู้น าชุมชนมีการปรับปรุง
ความสามารถในการท าหน้าที่หรือเข้าไปมีบทบาทให้กับชุมชนได้ดีขึ้น ซึ่งสามารถท าได้โดยการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่นการ
พัฒนาบุคลิกภาพการติดต่อสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้น าชุมชน ดังนั้นผู้น าชุมชน 
จึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถในการกระตุ้นให้ชาวชุมชนในท้องถิ่นได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มี
ทักษะ มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้น าสามารถติดต่อสื่อสารทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนอย่างดีเพ่ือที่จะน าชุ มชนไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายได้ตั้งไว้ขณะเดียวกันก็ต้องท าให้ประชาชนในชุมชนเกิดความพึงพอใจในงานที่เขาท าด้วย   องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชนให้มีความรู้  ความสามารถ 
มีประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ เพ่ือส่วนรวม สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชน จึงได้จัดท า
โครงการดังกล่าวขึ้น 
 



๑๙ 
 

๓. วัตถุประสงค์  
            ๓.๑ เพ่ือให้ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างกองคลังมีคุณธรรม จริยธรรม 
            ๓.๒ เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมศักยภาพคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง 
            ๓.๓ เพ่ือให้ชุมชนมีผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 
            ๓.๔ เพ่ือให้ชุมชนมีผู้น าที่มีภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
            ๓ .๕ เพ่ือให้ผู้น าชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้มแข็ง๔ . 
กลุ่มเป้าหมาย   
           จัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างกองคลัง  
๖. ระยะเวลาด าเนินการ   
                (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
๗. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ   
             จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว โดยเชิญ 
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการ ทุจริต 
ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ ในบาง
โอกาส 
๘. งบประมาณ   
                ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
                ๑. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง น ากระบวนทัศน์ใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
                ๒. ชุมชนมีผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 
                ๓. ชุมชนมีผู้น าที่มีภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
                ๔. ผู้น าชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรักสามัคคี ความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชน 
 
๑. ชื่อโครงการ :  
                โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลังและพัสดุของ อบต. ลาดบัวขาว 
 

๒. หลักการและเหตุผล   
              ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ จากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น และรัฐบาลได้มีการจัดสรร
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบมากขึ้น จากการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบได้มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ กฎหมาย ดังกล่าว ดังนั้น บุคลากร  
 



๒๐ 
 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง  และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงิน การ
คลัง และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
 

           พระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ
มีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข่าวสารและสามารถ
ประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของข้าราชการให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในหมู่คณะข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนและมีการ
เรียนรู้ซึ่งกันละกัน เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์   
           ๓.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงานพัสดุของ อบต .ลาดบัวขาว 
           ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๓.๓ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
           ๓.๔ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติ
ราชการอย่างประสิทธิภาพ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   
           จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงานพัสดุของ อบต .ลาดบัวขาว          
๖. ระยะเวลาด าเนินการ   
                 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
๗. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ   
            จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงานพัสดุกองคลัง ของ อบต .ลาดบัวขาวขาว      โดยเชิญ 
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ด้านการเงิน การคลัง และงานพัสดุในการปลูกและ
ปลุกจิตส านึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริ ยธรรม หรือท ากิจกรรมนอก
สถานที่ ในบางโอกาส 
๘. งบประมาณ   
                ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
                ๑. บุคลากร อบต .ลาดบัวขาวขาว มคีวามรู้ด้านการเงิน การคลัง และงานพัสดุ      
                ๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของคณะหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
                 
 
 



๒๑ 
 

               ๓. ได้เครือข่ายในการปฏิบัติงานรวมทั้งได้สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุกับส านักงาน
ตรวจสอบภายใน   
 
มิติที่ ๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

                   ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  
                       โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารหรือการจ้างของ อบต. ระดับอ าเภอสีคิ้ว 
 

๒. หลักการและเหตุผล   
               เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาวมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตาม
อ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดป ระโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล   
              เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึง
การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่ก าหนดให้
เทศบาลมี อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของอบต.ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่
ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน   
           ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของอบต.เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชน
ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  
๓. วัตถุประสงค์   
          ๑. เพ่ือสนับสนุนอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารหรือการจ้างของ อบต. ระดับอ าเภอสีคิ้ว 
          ๒. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของอบต. 
          ๓. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล   
          ๔. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   
           เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้ อ  – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของอบต . ที่ ด า เนินการตามระเบี ยบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน 
๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
               อบต. ลาดบัวขาว และชุมชนต่างๆ ภายในเขตอบต. ลาดบัวขาว 
 
 
 
 



๒๒ 
 

๖. วิธีด าเนินการ  
           ๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้    
                   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง    
                   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง    
                   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน    
                   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน    
                   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง    
                   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน   
           ๒. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อบต.ลาดบัวขาว ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น    
๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
              (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
๘. งบประมาณด าเนินการ   
                ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ    
           ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
            ๑. ผลผลิต   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง   
            ๒. ผลลัพธ์    
                  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้าง
ทั้งหมด    
                  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน    
                  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้
 
๑. ชื่อโครงการ :  
               โครงการติดตั้งระบบการกระจายเสียง/ระบบประชาสัมพันธ์ 
 

๒. หลักการและเหตุผล   
              ด้วยขนาดพ้ืนที่และความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ทุกด้านของชุมชน หมู่บ้าน จากชุมชนชนบทสู่สังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท
และในอนาคตจะเป็นการพัฒนาสู่สังคมเมือง การประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมได้แก่การฝากประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของ
หมู่บ้าน การน ารถเคลื่อนที่ออกประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลผ่านข้อความสั้น(WPKsms) การจัดท าแผ่นพับ การจัดท าวารสาร
รายเดือน รายไตรมาส รายปี การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟชบุ๊ค Line และวิทยุชุมชน ช่องทางทั้งหมดที่กล่าวมาซึ่งยังไม่
เพียงพอกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของอบต. ได้อย่างทั่วถงึทุกที่ทุกเวลาของประชาชนทั้งหมด 
            ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงประชาชนให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกพ้ืนที่ ทุกเวลา ทุกเพศ 
ทุกวัย นั้นคือการสื่อสารหอกระจายข่าวไร้สาย 
๓. วัตถุประสงค์   
          ๑. เพ่อให้มีระบบการกระจายเสียง/การติดต่อสื่อสารที่ดี ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
          ๒. ขยายขีดความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากส่วนราชการให้กับประชาชนทุกพ้ืนที่ 
 



๒๓ 
 

          ๓. พัฒนาช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งหมด 
๔. เพ่ิมช่องทางการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว ฉับไว 

ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลฯอย่างทั่วถึง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   
           ภายในเขต อบต. ลาดบัวขาว  
๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๖.วิธีด ำเนินกำร 
 - ส ารวจความคิดเห็นความต้องการและประชาวิจารณ์ ประชาชนในพื้นท่ี 
 - แบ่งพ้ืนที่ด าเนินการเป็นโซนหรือเฟรสงานตามความจ าเป็นและตามงบประมาณที่สามารถด าเนินการได้ในแต่ละปี 
 - วางแผนด าเนินงานรายปี 
๗.ระยะด ำเนินกำร 
 - ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 -ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการอย่างทั้งถึง ครบ ๑๐๐% ภายในระยะเวลา ๔ ป ี

-อบต. ขยายขีดความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากส่วนราชการให้กับประชาชนทุกพ้ืนที่รับผิดชอบ 
-อบต.พัฒนาช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งหมด 
-อบต.ได้เพ่ิมช่องทางการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว ฉับไว 

 
๑. ชื่อโครงการ :  
                      โครงส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล   
              การท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือท าโดย การสอน การฝึกอบรม 
ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพ่ิมคุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เป็นเครือข่ายชุมชน และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชน
ในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นทุกชุมชนจึงต้องร่วมกัน  “สร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน” 
กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรมหรือการกระท าร่วมกันของคนในชุมชนที่มาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ของชุมชน 
แล้วน ามาร่วมกันตัดสินใจวางแผนด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลการกระท ากิจกรรมของชุมชน
ร่วมกัน 
       แผนชุมชน  หมายถึง กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดข้ึน จากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือจัดท าแผนขึ้นมาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคน
ในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมก าหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิง
ภายนอก ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก 
 



๒๔ 
 

๓. วัตถุประสงค์   
         ๑. เพ่ือใหป้ระชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนชุมชนและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นในชุมชน 
          ๒. เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
          ๓. เพ่ือให้คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย 
          ๔. เพ่ือให้คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 
          ๕. เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
          ๖. เพ่ือให้คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
          ๗.  เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   
              ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
         หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว จ านวน  ๑๔ หมู่บ้าน 
 ๖.วิธีด าเนินการ 
           ๑. ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อม และวางแผนการ
ด าเนินงาน   
           ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีโดยใช้ หอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้าน 
           ๓. ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
           ๔. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗.ระยะด ำเนินกำร 
 - ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
    ๕๐,๐๐๐ บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
         ๑. ประชาชนในเขตอบต. ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนชุมชนและจัดท าแผนได้สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของคนในชุมชน 
          ๒ คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
          ๓. คนในชุมชนไดเ้ห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย 
          ๔. คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 
          ๕. คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
          ๖. คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
          ๗. หมู่บ้าน/ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  
                         โครงการ อบต. ลาดบัวขาวเคลื่อนที่ 
๒. หลักการและเหตุผล   
              การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนส าคัญที่สนับสนุนให้การด าเนินโครงการของรัฐประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินโครงการของรัฐได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
และเป็นประโยชน์กับประชาชนในภาพรวมได้มากที่สุด โดยประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของตน
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการของรัฐ 
              การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้มีความหมายเพียงการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงท่านั้น แต่
หมายถึงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้เกี่ยวกับโครงการของรัฐในท้องถิ่นของตนโดยประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และ
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่ระดับการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ระดับหารือ ระดับเข้ามามีบทบาท ระดับสร้างความร่วมมือ 
และระดับการเสริมอ านาจ ซึ่งถ้าประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจในการด าเนินการต่างๆ แล้วจะท าให้โครงการ
ของรัฐสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้มากที่สุดนอกจากนี้การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นของตนในการด าเนินโครงการของรัฐจะมีผลให้การด าเนินโครงการของรัฐต่างๆ นั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รวมทั้ง
ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐอีกด้วย   
              ดังนั้น เพ่ือการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลประสบความส าเร็จ ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน และเป็นประโยชน์กับประชาชนในภาพรวมได้มากที่สุด องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาวจึงจัดท าโครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๐ ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์  
             ๓.๑ เพ่ือออกเยี่ยมเยียนพบปะประชาชนและรับทราบปัญหาความเดือนร้อนความต้องการของประชาชน 
              ๓.๒ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนให้เกิดความเข้าใจและปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
              ๓.๓ เพ่ือให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบล  
ท าให้การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
              ๓.๔ เพ่ือให้ประชาชนในต าบลได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้านและต าบล 
ของตนเอง 
               ๓.๕ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการท างานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนราชการและ
ประชาชนในต าบล 
               ๓.๖ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   
           น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของอบต. ลาดบัวขาว ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขต
อบต. ลาดบัวขาว ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
         ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  ทั้ง ๑๔  หมู่บ้าน 
๖.วิธีด าเนินการ 
         ๑. ประสานงานก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน ในเขตพ้ืนที่แต่ละหมู่บ้านเพ่ือเตรียมความ พร้อม 
         ๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
         ๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ในสถานที่ต่าง ๆ 
         ๔. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและมอบหมายหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ตามแผนงาน 
 



๒๖ 
 

         ๕. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
              -การจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
              -การจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนชุมชน 
              -การจัดท าแผนสุขภาพ/โครงการ (อสม.และหรือ/คณะกรรมการหมู่บ้าน)  
              -การให้ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
             -.บริการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่ 
             -บริการจัดเก็บค่าขยะ 
             -อ่ืนๆ 
        ๖. สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงกา 
๗.ระยะด ำเนินกำร 
 - ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
               ๑. ประชาชนในเขตอบต. ได้รับการดูแลบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข 
               ๒. ประชาชนเกิดความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
               ๓. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบล ท ให้ 
การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
              ๔. ประชาชนในต าบลได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้านและต าบลของ 
ตนเอง 
               ๕. เกิดความสัมพันธ์อันดี ในการท างานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนราชการ 
และประชาชนในต าบล 

              ๖. ประชาชนได้รับบริการด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 
           มิติที่ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ :  
                          โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 
๒. หลักการและเหตุผล   
             งานประชาสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นความส าคัญในด้านการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือช่วยสร้างความรู้ให้กับ 
บุคคลทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีต่อองค์กร  
๓. วัตถุประสงค์  
              ๓.๑ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของอบต. 
              ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
              ๓.๓ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  



๒๗ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   
           จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์  
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
 ๖.วิธีด าเนินการ 
              ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
              ๒. วางแผนการด าเนินงาน 
              ๓. เตรียมต้นฉบับ 
              ๔. จัดท าต้นฉบับและจัดพิมพ์วารสาร 
              ๕. เผยแพร่ผลงาน 
              ๖. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ๗.ระยะด ำเนินกำร 
 - ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
           ๑. ประชาชนทั่วไปรับรู้ผลการปฏิบัติงานของ อบต. 
           ๒. ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของอบต. 
           ๓. ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

 

๑. ชื่อโครงการ     
                   โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
    องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ได้วางเป้าหมายส าคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  แต่เนื่องจาก

มีปัญหารายได้มีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการต่าง ๆ การพัฒนาท้องถิ่นจึงยังไม่สามารถที่จะด าเนินการได้อย่าง
เต็มที่ ตามที่วางเป้าหมายไว้  การแก้ไขปัญหารายได้วิธีหนึ่งที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด ก็คือการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีต่าง ๆ ของท้องถิ่นให้สามารถจัดเก็บได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง  ยุติธรรม  และสะดวกรวดเร็วที่สุด 
              การที่จะสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ครบถ้วนถูกต้องคือ การจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามโครงการจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อมูลรายละเอียด
ส าหรับการจัดเก็บภาษี รวมทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆไว้อย่างสมบูรณ์ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลใช้เป็นเครื่องมือใน
การเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนและเป็นธรรม แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง ท าให้การจัดเก็บขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมีระบบที่แน่นอน และสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการน าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการ
จัดเก็บภาษี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า การปรับปรุงข้อมูล การใช้และการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
 



๒๘ 
 

              ฉะนั้น  เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยและองค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อมูลในการจัดเก็บภาษี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และสามารถน าข้อมูลแผนที่ภาษีไปใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านอ่ืนๆจึงได้จัดท า”
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน” เพ่ือใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขึ้น แต่สืบเนื่องจากการปฏิบัติ
ตามโครงการดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติที่นานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์และใช้งบประมาณในการจัดท าสูง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกมั่งงอยจึงจัดท าโครงการ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนที่แม่บทให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนในล าดับแรกก่อน เพ่ือให้
ได้แผนที่แม่บทท่ีพร้อมจะน าไปใช้งาน และท าตามข้ันตอนต่อไปเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์เป็นแผนที่ภาษีในปีต่อ ๆ ไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือให้ อบต. มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

๒. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีแผนที่แม่บทที่สามารถน ามาประกอบเป็นแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินได้ 
๓. เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ดิน(สาระบบที่ดิน)ในเขตต าบลลาดบัวขาว 
๔. เพ่ือเป็นการแบ่งพ้ืนที่ของแผนที่แม่บทให้เป็นเขต(ZONE) เขตย่อย(BLOCK)อย่างชัดเจนทุกพ้ืนที่ 
๕. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาวางแผนจัดการในพ้ืนที่ได้อย่างครอบคลุม 

๔. เป้าหมาย 
     องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดขององค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
          ระยะเวลาการด าเนินการจัดท าตามโครงการฯ เป็นเวลา  ๒๑๐ วัน  ภายหลังได้รับการอนุมัติโครงการ 

  ๑ ขั้นตอนสแกนแผ่นระวางแผนที่  UTM พร้อมคัดลอกข้อมูลที่ดินจากส านักงานที่ดิน ให้เป็นไฟล์ที่ใช้งานใน
คอมพิวเตอร์ได้ พร้อมคัดลอกข้อมูล ขั้นตอนการคัดลอกลาย (Digitize) ของระวางแผนที่ UTM ลงในระบบคอมพิวเตอร์ 

  ๒ ขั้นตอนการแบ่งเขต (ZONE) เขตย่อย (BLOCK) แปลงที่ดิน (LOT)  
๖. วิธีการด าเนินการ 
         ๖.๑ วิธีด าเนินการมีรายละเอียด ดังนี้ 

    - ขั้นเตรียมการด าเนินการ 
                      - จัดท าและเสนอโครงการจัดท าแผนที่แม่บท เพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
                    - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ประจ าฝ่ายต่างๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
                      - ประชุมชี้แจงคณะท างานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
                      - จัดตั้งศูนย์อ านวยการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
                      - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
                      - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖.๒ ขั้นตอนการสร้างชั้นข้อมูลต่างๆ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ 
             - สแกนระวางเป็นแผนที่ ดิจิตอล ความละเอียด ๓๐๐ จุด พร้อมทั้งปรับแก้ชื่อระวางตามหัวระวาง 

                     - จัดสร้างแฟ้มข้อมูลใน ไดร์ D เพ่ือเก็บข้อมูลต่างๆ เช่นแฟ้ม ระวาง ๑:๕๐๐, ๑:๑๐๐๐, ๑:๔๐๐๐ ฯลฯ 
                     - สร้างชั้นข้อมูลตารางกริดให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขตกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 



๒๙ 
 

                     - ท าการก าหนดค่าพิกัดให้กับระวางที่สแกนมา ทุกระวางให้ถูกต้อง 
                     - ท าการตัดขอบระวางที่ก าหนดพิกัดแล้ว ทุกระวางให้ถูกต้อง 
                     - น าเข้าระวางตัดขอบที่ก าหนดพิกัดแล้ว ทุกระวางให้ถูกต้อง 
                   - ปรับรายละเอียดระวางตัดขอบที่ก าหนดพิกัดแล้ว ที่น าเข้าโปรแกรม LTAX GIS เพ่ือให้สามารถมองผ่านทะลุกันได้

กรณีบางระวางมีระวางขยายงานซ้อนอยู่ 
            - สร้างชั้นข้อมูลหลักเขตการปกครอง ให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขตกระทรวงมหาดไทย 
ห้ามย้ายหมุด 
            - สร้างชั้นข้อมูลแนวเขตการปกครอง ให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขตกระทรวงมหาดไทย 
และเขตต าบลลาดบัวขาว ประกอบกบั 
            - สร้างชั้นข้อมูล เขต (ZONE)  ให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขตกระทรวงมหาดไทย  
            - สร้างชั้นข้อมูล เขตย่อย (Block)  ให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขตกระทรวงมหาดไทย  
            - สร้างชั้นข้อมูล แปลงที่ดิน  (LOT)  ตามแนวแปลงที่ดินจากระวางของที่ดิน ประมาณ ๔,๐๐๐ แปลง โดยใส่ข้อมูล 
(ZONE_ID , BLOCK_ID , LOT , PARCEL_COD , SURVEY ) 
            - คัดลอกเอกสาร ทด ๑ , ทด ๑๓ , รว ๙ อ่ืนๆที่เก่ียวข้องจากส านักงานที่ดินชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค์  
๗. สถานที่ด าเนินการ 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ครอบคลุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว    ตามประกาศ
แนวเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
    ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                    สว่นการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
          เมื่อได้ด าเนินการจัดท าแผนที่แม่บทเรียบร้อยแล้วจะท าให้ 
               ๑. อบต. มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
               ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว มีแผนที่แม่บท ที่มีรายละเอียดตามข้อมูลจากส านักงานที่ดิน  ที่สามารถ
น าไปใช้กับโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ ได้ 

                       ๓. แผนที่แม่บทท่ีจัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถน าไปลงข้อมูลภาคสนามได้ในปีต่อไป 
                       ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อมูลแผนที่แม่บทที่พร้อมน าไปพัฒนาในงานจัดท าผังเมืองได้ 
                     ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อมูลระวางแผนที่ ซึ่งต่อกันทุกระวางจนครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
                      ๖. มีแผนที่แสดงขอบเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 



๓๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ     
                   โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การเบิกจ่ายเงินตาม
รูปแบบโปรแกรมระบบให้ความรู้ด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  e-laas/ แผนที่ภาษี 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
    องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ได้วางเป้าหมายส าคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  แต่เนื่องจาก

มีปัญหารายได้มีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการต่าง ๆ การพัฒนาท้องถิ่นจึงยังไม่สามารถที่จะด าเนินการได้อย่าง
เต็มที่ ตามที่วางเป้าหมายไว้  การแก้ไขปัญหารายได้วิธีหนึ่งที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด ก็คือการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีต่าง ๆ ของท้องถิ่นให้สามารถจัดเก็บได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง  ยุติธรรม  และสะดวกรวดเร็วที่สุด 
              การที่จะสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ครบถ้วนถูกต้องคือ การจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามโครงการจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อมูลรายละเอียด
ส าหรับการจัดเก็บภาษี รวมทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆไว้อย่างสมบูรณ์ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลใช้เป็นเครื่องมือใน
การเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนและเป็นธรรม แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง ท าให้การจัดเก็บขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมีระบบที่แน่นอน และสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการน าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการ
จัดเก็บภาษี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า การปรับปรุงข้อมูล การใช้และการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล                        
             ฉะนั้น  เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยและองค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และสามารถน าข้อมูลแผนที่ภาษีไปใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านอ่ืนๆจึงได้จัดท า”
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน” เพ่ือใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขึ้น แต่สืบเนื่องจากการปฏิบัติ
ตามโครงการดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติที่นานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์และใช้งบประมาณในการจัดท าสูง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาดบัวขาว จึงจัดท าโครงการ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนที่แม่บทให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนในล าดับแรกก่อน เพ่ือให้
ได้แผนที่แม่บทท่ีพร้อมจะน าไปใช้งาน และท าตามข้ันตอนต่อไปเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์เป็นแผนที่ภาษีในปีต่อ ๆ ไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือให้ อบต. มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

๒. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีแผนที่แม่บทที่สามารถน ามาประกอบเป็นแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินได้ 
๓. เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ดิน(สาระบบที่ดิน)ในเขตต าบลลาดบัวขาว 
๔. เพ่ือเป็นการแบ่งพ้ืนที่ของแผนที่แม่บทให้เป็นเขต(ZONE) เขตย่อย(BLOCK)อย่างชัดเจนทุกพ้ืนที่ 
๕. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาวางแผนจัดการในพ้ืนที่ได้อย่างครอบคลุม 

๔. เป้าหมาย 
     องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดขององค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๑ 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
          ระยะเวลาการด าเนินการจัดท าตามโครงการฯ เป็นเวลา  ๒๑๐ วัน  ภายหลังได้รบัการอนุมัติโครงการ 

  ๑ ขั้นตอนสแกนแผ่นระวางแผนที่ UTM พร้อมคัดลอกข้อมูลที่ดินจากส านักงานที่ดิน ให้เป็นไฟล์ที่ใช้งานใน
คอมพิวเตอร์ได้ พร้อมคัดลอกข้อมูล ขั้นตอนการคัดลอกลาย(Digitize) ของระวางแผนที่ UTM ลงในระบบคอมพิวเตอร์ 

  ๒ ขั้นตอนการแบ่งเขต(ZONE) เขตย่อย(BLOCK) แปลงที่ดิน (LOT)  
๖. วิธีการด าเนินการ 
         ๖.๑ วิธีด าเนินการมีรายละเอียด ดังนี้ 

    - ขั้นเตรียมการด าเนินการ 
                      - จัดท าและเสนอโครงการจัดท าแผนที่แม่บท เพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
                    - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ประจ าฝ่ายต่างๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
                      - ประชุมชี้แจงคณะท างานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
                      - จัดตั้งศูนย์อ านวยการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
                      - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
                      - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

        ๖.๒ ขั้นตอนการสร้างชั้นข้อมูลต่างๆ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ 
             - สแกนระวางเป็นแผนที่ ดิจิตอล ความละเอียด ๓๐๐ จุด พร้อมทั้งปรับแก้ชื่อระวางตามหัวระวาง 

                     - จัดสร้างแฟ้มข้อมูลใน ไดร์ D เพ่ือเก็บข้อมูลต่างๆ เช่นแฟ้ม ระวาง ๑:๕๐๐, ๑:๑๐๐๐, ๑:๔๐๐๐ ฯลฯ 
                     - สร้างชั้นข้อมูลตารางกริดให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขตกระทรวงมหาดไทย 
                     - ท าการก าหนดค่าพิกัดให้กับระวางที่สแกนมา ทุกระวางให้ถูกต้อง 
                     - ท าการตัดขอบระวางที่ก าหนดพิกัดแล้ว ทุกระวางให้ถูกต้อง 
                     - น าเข้าระวางตัดขอบที่ก าหนดพิกัดแล้ว ทุกระวางให้ถูกต้อง 
                   - ปรับรายละเอียดระวางตัดขอบที่ก าหนดพิกัดแล้ว ที่น าเข้าโปรแกรม LTAX GIS เพ่ือให้สามารถมองผ่านทะลุกันได้

กรณีบางระวางมีระวางขยายงานซ้อนอยู่ 
           - สร้างชั้นข้อมูลหลักเขตการปกครอง ให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขตกระทรวงมหาดไทย 
ห้ามย้ายหมุด 
            - สร้างชั้นข้อมูลแนวเขตการปกครอง ให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขตกระทรวงมหาดไทย 
และเขตอบต. ลาดบัวขาว ประกอบกบั 
           - สร้างชั้นข้อมูล เขต (ZONE)  ให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขตกระทรวงมหาดไทย  
            - สร้างชั้นข้อมูล เขตย่อย (Block)  ให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขตกระทรวงมหาดไทย  
            - สร้างชั้นข้อมูล แปลงที่ดิน  (LOT)  ตามแนวแปลงที่ดินจากระวางของที่ดิน ประมาณ ๔,๐๐๐ แปลง โดยใส่ข้อมูล 
(ZONE_ID , BLOCK_ID , LOT , PARCEL_COD , SURVEY ) 
            - คัดลอกเอกสาร ทด ๑ , ทด ๑๓ , รว ๙ อ่ืนๆที่เก่ียวข้องจากส านักงานที่ดินนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว  
 
 
 
 
 



        ๓๒ 
 
๗. สถานที่ด าเนินการ 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ครอบคลุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว    ตามประกาศ
แนวเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
    ๕๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                    สว่นการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
          เมื่อได้ด าเนินการจัดท าแผนที่แม่บทเรียบร้อยแล้วจะท าให้ 
               ๑. อบต. มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
               ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว มีแผนที่แม่บท ที่มีรายละเอียดตามข้อมูลจากส านักงานที่ดิน  ที่สามารถ
น าไปใช้กับโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ ได้ 

                       ๓. แผนที่แม่บทท่ีจัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถน าไปลงข้อมูลภาคสนามได้ในปีต่อไป 
                       ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อมูลแผนที่แม่บทที่พร้อมน าไปพัฒนาในงานจัดท าผังเมืองได้ 
                     ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อมูลระวางแผนที่ ซึ่งต่อกันทุกระวางจนครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
                      ๖. มีแผนที่แสดงขอบเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลชัดเจนยิ่งขึ้น 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ส่วนที่ ๔   
 
            มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม      ที่สอดรับกับการมิติที่ 
๔ ในลักษณะดังนี้ 

มิต ิ กลุ่ม/กิจกรรมเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกิจกรรมตัวอย่าง 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกใน
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ร าชการ  ขอ ง
องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น  

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
  • กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานอย่างเป็นอิสระ (IT) 
      • ระบบการตรวจสอบภายในสามารถป้องกันการทุจริตได้(IIT)  
๔.๑.๒  มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท า
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
      • มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี (EBIT) 
      • มีการน าลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่ อ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต (IIT) 
      • รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี ( IIT)   
ออกระเบียบภายในหรือค าสั่งให้ถือปฏิบัติ เรื่องการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการด าเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
ส าหรับให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ 

 ๔.๒ การส่งเสริมบทบาท การตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

๔.๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความ เข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ ก าหนดไว ้          
      -การมีแผนงาน/โครงการส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือ 
ร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น และการเสริมสร้างความรู้ในการ ปฏิบัติหน้าที่
ของฝ่ายบริหารให้เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง   
๔.๒.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด          
      -การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้ง กระทู้ 
รวมทั้งการท าความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่ เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา มีแผน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมแนวร่วม
หรือการสร้างเครือข่ายกับทุก ภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต/การเฝ้าระวังการ
ทุจริตในเขตพื้นท่ีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น                           

 
 

 
 

 
 


