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คำนำ  
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับ

จากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมี
การริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ 

ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล
บางระกำ จึงแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต และได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับคู่มือการ
จัดทำแผนป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖๔) ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 256๒ – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำต่อไป  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ - 2564)  

 ขององค์การบรหิารส่วนตำบลบางระกำ 
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

...................................... 
หลักการเหตุผล   

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ด้านการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 
1 ปี 2556 ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 (ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การป้องกันการทุจริต ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 
2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมให้
มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น ๆ   

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติฯ กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”   

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ จึง
แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต และได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับคู่มือการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖๔)  ด้วยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 256๒ – 2564) เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำต่อไป 
และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ 
 

 



วิสัยทัศน์         

        “องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำโปร่งใส   บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต” 

คำอธิบายวิสัยทัศน์   

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะ 4 ปีข้างหน้าจะมุ่งสู่องค์กร
ที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมในการ
ทำงาน  ตรวจสอบได้ และมีเกียรติภูมิในความโปร่งใส  

พันธกิจ ( Mission )          

“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
เพ่ือให้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล” 

คำอธิบายพันธกิจ 

  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะเป็นการดำเนินงานทำงานแบบ
บูรณาการทั้งระบบ  เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ดำรงชีวิต  ตั้งแต่พ้ืนฐานของความคิดท่ีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ 
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต การทำงานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน และ
มีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพราะประชาชนสามารถเป็นผู้
ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพ่ือยกระดับธรรมมาภิ
บาล ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ.ศ.2564 

วัตถุประสงค์การจัดทำแผน 

1. เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

2. เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิด
ข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีประสิทธิภาพ
และเข้มแข็ง 

เป้าหมาย 

  ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สูงกว่าร้อยละ 50 



ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

1.  เป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้การ
บริหารงานมีความโปร่งใส 

2. จัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการ
ทุจริตได้ 

3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนป้องกันการทุจริตและนำไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึง
ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 

(พ.ศ. 2562 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 

 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

 

หมาย

เหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้างสังคม

ท่ีไม่ทนต่อการ

ทุจริต 

1.1 สร้างจิตสำนึกและ

ความตระหนักแกบุ่คลากร

ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย

บริหาร ข้าราชการฝ่าย

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 

และฝา่ยประจำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑.๒ สร้างจิตสำนึกและ

ความตระหนักแกป่ระชาชน

ทุกภาคสว่นในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

๑.๓ สร้างจิตสำนึกและ

ความตระหนักแก่เด็กและ

เยาวชน 

 

๑.๑.๑ โครงการฝึกอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ศักยภาพบุคลากรท้องถิน่ 

๑.๑.๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมแก่บุคลากรท้องถิ่น 

๑.๑.๓ กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กบับุคลากรของ

องค์กรปกครองท้องถิ่น 

 

๑.๒.๑ โครงการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 

1.๒.๒ โครงการลดขยะ ลดภาระ

สิ่งแวดล้อม 

๑.๒.๓ โครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

๑.๓.๑ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรม (หมู่บ้านศีล ๕) 

๑.๓.๒ โครงการสร้างเสริมทัศนคติ โตไป

๓๕0,000 

 

๒0,000 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

๑0,000 

 

๓0,000 

 

๑0,000 

 

 

 

๑0,000 

๓๕0,000 

 

๒0,000 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

๑0,000 

 

๓0,000 

 

๑0,000 

 

 

 

๑0,000 

๓๕0,000 

 

๒0,000 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

๑0,000 

 

๓0,000 

 

๑0,000 

 

 

 

๑0,000 

 

ส่วนที่ ๒ 



ไม่โกง 

๑.๓.๓ โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

๒0,000 

 

๑0,000                                                                 

 

 

๒0,000 

 

๑0,000 

 

 

๒0,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

๑0,000 

 

มิติท่ี ๑ รวม จำนวน.....๙......โครงการ จำนวน ๔๖0,000 

บาท 

จำนวน ๔๔๖,000  

บาท 

จำนวน ๔๖0,000 

บาท 

 

2. การบริหาร

ราชการเพื่อ

ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง

การเมืองในการต่อต้านการ

ทุจริตของผู้บริหาร 

 

2.2 มาตรการสร้างความ

โปร่งใสในการปฏบิัติ

ราชการ 

 

 

 

 

 

 

2.3 มาตรการการใช้ดุลย

พินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้

เป็นไปตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

2.๔ การเชิดชูเกียรติแก่

๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศเจตจำนง

ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๒.๑ มาตรการการสร้างความโปร่งใส

ในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏบิัติตาม

ระเบียบ) 

๒.๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสใน

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

๒.๒.๓ โครงการจ้างสำรวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

๒.๓.๑ โครงการลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒.๓.๒ มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ 

อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติราชการ 

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/

บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

๒.๔.๒ กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

๒0,000 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

๒0,000 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

๒0,000 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 



หน่วยงาน/บุคคลในการ

ดำเนินกิจการ การประพฤติ

ปฏิบัติตนให้เป็นทีป่ระจักษ ์

 

 

 

2.5 มาตรการจัดการใน

กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง

หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิต

สาธารณะ 

๒.๔.๓ กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดำรง

ตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๕.๑ มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ” 

๒.๕.๒ มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับ

หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ

องค์กรอิสระ” 

๒.๕.๓ มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน” 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

มิติท่ี ๒ รวม จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวน ๒0,000

บาท 

จำนวน ๒0,000

บาท 

จำนวน ๒0,000

บาท 

 

3. การส่งเสริม

บทบาทและการมี

ส่วนร่วมของภาค

ประชาชน 

3.1 การจัดให้มีและ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน

ช่องทางที่เป็นการอำนวย

ความสะดวกแกป่ระชาชน

ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการตามอำนาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น” 

๓.๑.๒ โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

๓.๑.๓ มาตรการกำกับติดตามการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร

๑0,000 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

๑0,000 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

๑0,000 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

 



 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 

การรับและตอบสนองเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ

ประชาชน 

 

3.3 การส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร

กิจการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

๓.๒.๑ โครงการจัดเวทีประชาคม

หมู่บ้าน/ประชาคมตำบล 

๓.๒.๒ โครงการจัดทำคู่มือร้องเรียนของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  

๓.๒.๓ มาตรการจัดการเรื่องราวร้อง

ทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๓.๓.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารกิจการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๒ กิจกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

งบประมาณ 

 

 

๕0,000 

 

๑0,000 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

 

 

๕0,000 

 

๑0,000 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

 

 

๕0,000 

 

๑0,000 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

มิติท่ี ๓ รวม จำนวน ๘ โครงการ จำนวน ๗0,000

บาท 

จำนวน ๗0,000

บาท 

จำนวน ๗0,000

บาท 

 

4. การเสริมสร้าง

และปรับปรุงกลไก

ในการตรวจสอบ

การปฏิบัติราชการ

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ

ตรวจสอบภายในและการ

ควบคุมภายในตามที่

คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินกำหนด 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค

ประชาชนมีส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏบิัติ หรือ

การบริหารราชการตาม

ช่องทางที่สามารถ

ดำเนินการได ้

 

 

๔.๑.๑ โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบ

ภายในประจำปี   

๔.๑.๒ กิจกรรมติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

๔.๒.๑ มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมี

ส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกบั ดูแลการ

บริหารงานบุคคล 

๔.๒.๒ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร การบริหารงบประมาณ การรบั-

จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมประชาชนให้มี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแล

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

 



 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ

ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 

 

 

 

4.4 การเสริมพลังการมีส่วน

ร่วมของชุมชน 

(Community) และ

บูรณาการทุกภาคสว่นเพ่ือ

ต่อต้านการทุจริต 

การจัดซื้อ จัดจ้าง 

๔.๓.๑ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ 

ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ

ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๔.๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

๔.๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวัง

การทุจริต 

๔.๔.๒ กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วน

เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

๓0,000 

 

 

๓0,000 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

๓0,000 

 

 

๓0,000 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

๓0,000 

 

 

๓0,000 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

มิติท่ี ๔ รวม จำนวน ๙ โครงการ จำนวน ๖0,000

บาท 

จำนวน ๖0,000

บาท 

จำนวน ๖0,000

บาท 

 

รวมท้ังส้ิน จำนวน ๓๘ โครงการ จำนวน ๖๑0,000

บาท 

จำนวน ๖๑0,000

บาท 

จำนวน ๖๑0,000

บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

 

1. ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.

2552 องค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน

หลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการอื่น 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องอาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ เพื่อ ให้สามารถสนองความต้องการและ

ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของท้องถิ่น เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมกีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดส่ิงใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ 

ตลอดจนเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมทั้งในมิติของท้องถิ่นเอง หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ  

  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542  

และแผนปฏิบัติการขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อถ่ายโอนภารกิจที่ ราชการบริหาร

ส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคดำเนินการอยู่ให้  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีการกระจายอำนาจทาง

การเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตาม

แผนการกระจายอำนาจ  ประกอบกับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระและมี

อำนาจในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง 

จากแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องเตรียมความพร้อม และ ศักยภาพในการรองรับ

การถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานต่างๆและบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ตลอดจนพนักงานส่วน

ส่วนที่ 3 



ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งถือว่า   เป็นผู้มีบทบาทอย่างสูงในการกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบล ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้    ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบตลอดจนขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างละเอียดและ

แม่นยำเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่ง
จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้นำไปสู่ความมีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  จึงได้จัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
และความคิดริเริ่มในการพัฒนาองค์กรสืบต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหาร สมาชกิ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจา้ง และผู้เกี่ยวข้อง ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

3.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติตนและเกิดความ 

มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ อันนำมาซึง่ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

3.3 เพื่อเสริมสร้างความคิด ประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การ 

บริหารส่วนตำบล และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี  ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 ๓.๔ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในหนา้ที่การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บงัเกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชนในท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และประพฤตติามหลักคุณธรรมและจรยิธรรม 

ของนักการเมือง ฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายสภา และข้าราชการ ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจา้ง และผู้เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

6. วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนกังานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วน

ตำบลบางระกำ โดยดำเนินการดงันี้ 

  1. จัดหาวิทยากรในการฝึกอบรมจากหนว่ยงานราชการหรือผู้มีประสบการณ์ 

2. จัดฝึกอบรมโดยการบรรยาย   



3. ขออนุมัตินายอำเภอโพธิ์ทอง  นำคณะศกึษาดงูาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 งบประมาณตั้งไว้  350,000.-  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลบางระกำ   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. การอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกีย่วข้องในการ 
ปฏิบัติงานในหนา้ที ่

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกดิทักษะ มีความรู้ ความเขา้ใจในหลักการปฏิบัติตนและเกิดความ 

มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ อันนำมาซึง่ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

3.   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความคิด ประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการ 

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อยา่งมี  

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   4.   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักในหน้าทีก่ารปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าทีใ่ห้บังเกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชนในท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และประพฤตติามหลักคุณธรรมและจรยิธรรม 

 

1.1.2   การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรท้องถิน่ 

2. หลักการและเหตุผล   

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกา
ภิวัตน์  มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้
อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้
เรียนรู้และปฏิบัติตามจากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารสวนตำบลบางระกำ จึงเห็ นความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี



ในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำเอา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ  
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ 
สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชนร่วมกัน  
 3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารสวนตำบลบางระกำในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง องค์การบริหารสวนตำบลบางระกำ 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  
6. วิธีดำเนินการ  
  จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
  1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 
บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
  2. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในหรือนอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่า
ของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม  
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณในการดำเนินการ  
 งบประมาณตั้งไว้  20,000.-  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
สำนักงานปลัดองค์การบริหารสวนตำบลบางระกำ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ  
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง
จิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชนร่วมกัน  
 3. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารสวนตำบลบางระกำในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ

บาล 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกีย่วข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ

การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น

การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึง

ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถงึ สถานการณ์ทีเ่จ้าหน้าที่ของรฐัมผีลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม

อำนาจหนา้ที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตวั โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชนส่์วนรวม ผลประโยชน์ทับ

ซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยูใ่นรูปของตวัเงินหรือทรัพยสิ์นเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ

ทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแตง่ตัง้พรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกจิ และบริษัทจำกัด 

หรือการท่ีบุคคลผู้มีอำนาจทีต่ัดสินใจใหญ้าติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทาง

ราชการโดยมชิอบ ท้ังนี้หมายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตในการ

ปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 2. เพื่อป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3. เพื่อปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

6. วิธีการดำเนินการ 

 1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 



 2. ประชุมคณะทำงานฯ 

 3. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการป้องกัน

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนท้ังในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

 4. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 5. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เพื่อทดสอบวัดระดับ

ความรู้ความเข้าใจ 

 6. จัดทำรายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกฎหมาย ป.ป.ช.  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 

 2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๑.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล   

         การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน  ทุกภาคส่วนของสังคม ต่างให้ความสำคัญกับ 

ธรรมาภิบาลมาตรฐานความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการกลไกสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  ช่วย

ให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ปฏิบัติงาน  ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความรับผิดชอบตระหนักในการใช้อำนาจ

หน้าที่ของตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  ปฏิบัติภารกิจหรือบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมุ่งเน้น

การมีส่วนร่วมจากประชาสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน ผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ทั้งนี้ เมื่อได้



พิจารณาถึงผลผลิต (Out put) และผลลัพธ์ (Out Come)  จากการนำหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานความโปร่งใสมาเป็น

แนวทางปฏิรูปการบริหารจัดการกลไกของหน่วยงาน องค์กรแล้ว พบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะสามารถพัฒนายกระดับ

ขับเคล่ือนหน่วยงานของตน   เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานความโปร่งใสนั้น ประกอบด้วยตัวแปร

สำคัญ 4 ประการ  คือ 

1. ตัวแปรเกี่ยวกับนโยบายขององคก์รและศักยภาพผู้บริหาร 

2. ตัวแปรเกี่ยวกับความชัดเจนในโครงสร้างและรูปแบบกลไกการตรวจสอบภายในขององค์กร 

3. ตัวแปรเกี่ยวกับการใชอ้ำนาจและมาตรฐานการใช้ดุลยพินจิ 

4. ตัวแปรเกี่ยวกับความสามารถในการสนองตอบข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชน 

ดังนั้น  จากตัวแปรดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันหรือนำพาให้องค์กร 

ก้าวไปสู่ความสำเร็จในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสได้หรือไม่นั้น  จะต้องมีองค์ประกอบหลายส่วน  

ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540  ได้กระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลางสู่หน่วยงานส่วน

ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดให้หน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการ

กำหนดนโยบาย การปกครอง และมีอำนาจในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  ทั้งนี้  เพื่อคุ้มครอง

ประโยชน์สุขของประชาชนในภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นสำคัญ (มาตรา 282 - 284)  และทิศทางตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญดังกล่าว  ทำให้การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่นต้อง

ปรับเปล่ียนไปในประการสำคัญ ที่มุ่ งหมายให้หน่วยงานส่วนของตนได้มี รูปแบบการบริหารจัดการที่ดี  ( Good  

Governance)  รวมทั้งจัดให้มีบริการสาธารณะตามมาตรฐานท่ีประชาชนมุ่งหวัง  เพื่อคุ้มครองประโยชน์สุขของประชาชน

ในภูมิภาค  และประเทศเป็นส่วนรวม  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีความใกล้ชิดผูกพันในการให้บริการประชาชน

ในพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง  ควรมีการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 – 

2555 

 

3. วัตถุประสงค์ 

     ๑. เพื่อเสริมสร้างให้คณะบริหารท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ผู้แทนชุมชน ประชาชนและ

เยาวชน มจีิตสำนกึ ค่านยิมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจรติ ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุง่สู่การเป็น

องค์กรทีใ่สสะอาด 

 ๒. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปร่งใส ของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ 

    ๓. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจการบูรณาการความรว่มมือระหว่างคณะบริหารท้องถิ่น ข้าราชการฝ่าย

การเมืองและฝ่ายประจำ ผู้แทนชมุชน ประชาชนและเยาวชนในการเสริมสร้างความเข้มแขง็ดา้นคณุธรรม จริยธรรมภายใต้

หลักธรรมาภิบาลกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ  เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



 - คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจา้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบล

บางระกำ  

             - ผู้แทนชุมชน ประชาชนและเยาวชนในพ้ืนท่ี 

5. พื้นท่ีดำเนินการ        

  พื้นที่เขตตำบลบางระกำ   

6. วิธีดำเนินการ 

     ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

    ๒. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 

   ๓. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ (รายละเอียดตามกำหนดการ) 

   ๔. ติดตามและประเมินผล 

  ๕. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน   

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณ    

  งบประมาณ 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ     

 สำนักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

     ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างการมีจติสำนึก คา่นิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผล

ให้หน่วยงานปลอดการทุจรติคอรร์ัปชั่น มุ่งสู่การเป็นองคก์รที่ใสสะอาด 

 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปร่งใส ของหน่วยงานองค์กร

ภาครัฐ 

 ๓. ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างคณะบริหารท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ผู้แทน

ชุมชน ประชาชนและเยาวชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลกับหน่วยงาน

องค์กรภาครัฐ  เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมชิอบ และอาจเกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่าง

เข้มแขง็ในอนาคต 

 



1.๒.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการลดขยะ ลดภาระสิ่งแวดล้อม  
2. หลักการและเหตุผล   

  ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สาเหตุมาจากการดำรงชีวิตของคน จากปริมาณขยะมูล

ฝอยที่เพิ่มขึ้น และการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี ทำให้จำนวนมูลฝอยหรือของเสียมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เป็นปัญหาสำคัญที่

ชุมชนต้องรีบจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ  เริ่มตั้งแต่การลดปริมาณขยะจากแหล่งกําเนิด แยกการ

จัดเก็บหรือกําจัดให้สอดคล้องตามลักษณะประเภท  ของขยะ ซึ่งองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ ขยะ

รีไซเคิลขยะทั่วไป และขยะอันตราย ซึ่งขยะเหล่านี้จะถูกทิ้งรวมกันโดยไม่มีการคัดแยกจากแหล่งกําเนิด และถูกรวบรวมไปยัง

ระบบกําจัดขยะ  ที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดขยะและลดปัญหาผลกระทบต่างๆ ที่

ตามมา หากไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย  จะทำให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาของคนในชุมชน ส่งผล

กระทบทั้งตำบลบางระกำ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  ซึ่งเป็นส่วนราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 

ประกอบกับอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ ท่ี 

6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบล ดังต่อไปน้ี (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล องค์การ

บริหารส่วนตำบลบางระกำได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในปัญหาขยะมูลฝอย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการขยะ จึงจัดทำโครงการลดขยะ ลดภาระส่ิงแวดล้อม ขึ้น   

3. วัตถุประสงค์ 

1  เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับวิธกีารกำจดัขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 

 2  เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ    

3  เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับวิธกีารลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ 

 4 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมและการบูรณาการร่วมระหว่างประชาชน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่

ตำบลบางระกำ ผู้บริหาร สมาชกิ ผู้นำชุมชน พนักงานเจา้หน้าที่ องค์การภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน    

4. เป้าหมาย 

             ประชาชนและเยาวชนในพ้ืนท่ีตำบลบางระกำ ผู้บริหาร สมาชกิ ผู้นำชุมชน พนักงานเจา้หน้าที่ องค์การภาครัฐ 

องค์กรภาคเอกชน   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
6. วิธีดำเนินการ 

1.  เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ  
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ คณะทำงานโครงการและเจ้าหน้าท่ีโครงการ  
3.  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร    



 4.  จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 

 5.  สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณ 

 งบประมาณรวม ๓0,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลบางระกำ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1 . ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกีย่วกับวิธีการกำจัดขยะประเภทตา่งๆ อยา่งถูกวธิี 

 2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกีย่วกับขยะประเภทตา่งๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหา 

               และผลกระทบที่เกิดจากขยะ    

  3.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกีย่วกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธกีารคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ 

  4. ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการสรา้งความรู้ ความเขา้ใจ การมีสว่นรว่มและการบูรณาการรว่มระหวา่งประชาชน เด็ก และ

เยาวชนในพืน้ที่ตำบลบางระกำ ผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำชุมชน พนักงานเจา้หน้าที่ องค์การภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน   

1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :โครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล  

 ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองเป็นไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนา

ความเจริญด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมโดยภาพรวม เป็นสังคมวัตถุนิยม เน้นการตอบสนอง

ความต้องการทางด้านวัตถุ และเงิน เป็นหลัก  ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ ให้รู้เท่าทันกับกระแสการเปล่ียนแปลงดังกล่าว

ข้างต้น  ความเห็นแก่ตัวจึงมากขึ้นในสังคม การรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันน้อยลง หวังพึ่งพิงผู้อื่นจนลืมพัฒนาตนเอง ทำ

ให้ขาดหลักการพึ่งตนเอง สถานการณ์การพัฒนา ในปัจจุบันจึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องส่งเสริมการพัฒนาตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แห่งพระมหากษัตริย์ไทย ได้ทรงพระราชทานให้กับ

สังคมไทย จำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ให้



เห็นและปฏิบัติได้ผลจริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพื้นฟูคุณธรรม จริยธรรม หรือภูมิปัญญาที่ เคยมีอยู่คู่สังคมไทยให้

กลับคืนมา เป็นสังคม/ชุมชนท่ีมีความอบอุ่น เอื้ออาทรและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ในท่ีสุด   

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนการดำเนินงานให้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง บนศักยภาพของชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

เกิดการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ และเกิดความรักความสามัคคี ในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจในหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง    
2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารว่มโครงการได้รู้จักนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในการดำเนิน

ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความพอเพยีง 
3 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่และยัง่ยืน ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง   

และการพ่ึงพาตนเองอยา่งยั่งยืน 

4. เป้าหมาย 

       ประชาชน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตำบลบางระกำ  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
6. วิธีดำเนินการ 

1  เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ  
2  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ คณะทำงานโครงการและเจ้าหน้าท่ีโครงการ  
3  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร    

 4  จัดทำกำหนดการและหวัข้อการอบรม 

 5  สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณ 

 งบประมาณรวม 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลบางระกำ  

 

 

 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1 ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
2 ประชาชนได้รูจ้ักนำหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง มาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในการดำเนินชวีิตประจำวนับน

พื้นฐานของความพอเพียง 
3 มีการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่และยั่งยืน ภายใตแ้นวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   

และการพ่ึงพาตนเองอยา่งยั่งยืน 

1.3 จิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (หมู่บ้านศีล 5) 
 
2. หลักการและเหตุผล 

   ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมาก

ขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปล่ียนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็ก

เยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะตา้นทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น สำหรับ

เด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัย

เรียน ปัญหาการติดเกมส์ สำหรับประชาชนทั่วไป ได้แก่ปัญหาการทำงานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็น

ต้น 

   องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ได้เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดสมาธิและสติปัญญา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กเยาวชน  และประชาชนทั่วไป จะช่วยทำให้มีจิตใจพื้นฐานท่ีโอบอ้อมอารี  มี

เมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะทำให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม   ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชน

เป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ จึงมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและพัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต คือ การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป   โดยคาดหวังให้เด็กและ

เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๗ (๖) ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก 

เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

     องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ จึงเห็นสมควรที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมเด็กเยาวชน

และประชาชนทุกคนในพื้นท่ี  ประกอบกับนโยบายของรัฐ ท่ีต้องการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรักสามัคคี มีคุณธรรม

จริยธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข   ซึ่งในโครงการได้สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม  ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเยาวชน และประชาชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดินที่จะ



ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระแสพระราชดำรัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการท่ี ๙  

   จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (หมู่บ้านศีล ๕) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในรูปแบบ

กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   ภายในแนวคิดสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นต้นทุนที่ดีแห่งสังคม

ประเทศโดยใช้หลักธรรม 

3.  วัตถุประสงค์ 

  เพื่อส่งเสริมให้เดก็เยาวชน และประชาชน มคีุณธรรมจรยิธรรมและสามารถดำเนินชวีิตได้อยา่งมีความสุข 

4.  เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ : กลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่   

ด้านคุณภาพ : กลุ่มเดก็เยาวชน และประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแกป้ัญหาชีวติโดย 

นำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 

5. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 

       ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

6. สถานท่ีฝึกอบรม 

   ห้องประชุมโรงเรียนวดัสามประชมุ (วันครู ๒๕๐๔) 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

8.  งบประมาณ 

๑0,000 บาท 

9. วิธีการดำเนินงาน 

  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม (หมู่บา้นศีล ๕) การอบรมคุณธรรมจรยิธรรม ภายใต้แนวคิด ภายในแนวคดิ

สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นต้นทุนที่ดีแหง่สังคมประเทศโดยใช้หลักธรรม 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        เด็กเยาวชน  และประชาชนทั่วไปตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม  สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต 

ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพอัน

เป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 

 



๑1.  การประเมินผล 

  ๑. วิธีวัดและประเมินผล  แบบสอบถาม แบบประเมินผล และสังเกตพฤติกรรม  

๒. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากแบบรายงานสรุปผลโครงการ 

1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :โครงการสร้างเสริมทัศนคติ โตไปไม่โกง 
 

2. หลักการและเหตุผล 

   การเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่ิงสำคัญที่สุดของการดำเนินชีวิต เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของมนุษย์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ตระหนักในความสำคัญเป็นอย่างยิ่งได้พยายามปลูกฝังความคิด รูปแบบการใช้ชีวิตให้

เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม โครงการโตไปไม่โกงนี้มุ่งประเด็นรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนนั้นเกิดทัศนะคติตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ๕ ประการ ประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การรักความเป็นธรรม ความรับผิดชอบ การใช้ชีวิต

พอเพียง การปลูกฝังความคิดเพื่อให้ได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์     จนเป็นรูปแบบพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ในสังคม โดย

ต้องเริ่มมาจากวัยเด็ก แม้จะมีข้อสังเกตว่าทุกเรื่องต่างเริ่มต้นที่เด็ก กว่าจะเห็นผลก็ต้องรอคนรุ่นใหม่ แต่ความจริงแล้วการ

เปล่ียนแปลงต้องทำกับคนท่ีโตแล้วด้วย อย่างไรก็ตามการปลูกฝังในเด็กก็เป็นอีกหน่ึงเรื่องสำคัญที่ต้องทำ องค์การบริหารส่วน

ตำบลบางระกำจึงได้จัดทำโครงการโตไปไม่โกงเพื่อสร้างทัศนคติพฤติกรรมให้เด็กและเยาวชนให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีในการเป็น

ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๗ (๖) ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

3.  วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑  เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถงึผลของการทุจริต 

 ๒.๒  เพื่อให้เดก็และเยาวชนมคีวามซื่อสัตย์สุจริต 

4.  เป้าหมาย 

  ด้านปริมาณ 

  กลุ่มเดก็และเยาวชน ในเขตพื้นที ่  

ด้านคุณภาพ   

       กลุ่มเดก็และเยาวชน มีลักษณะที่พึงประสงค์ ๕ ประการ 

๑. ความซื่อสัตย์สุจริต  

๒. การมจีิตสาธารณะ  

๓. การรักความเป็นธรรม  

๔. ความรับผิดชอบ  

๕. การใช้ชวีิตพอเพยีง 



5. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 

       ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

6. สถานท่ีฝึกอบรม 

   ห้องประชุมโรงเรียนวดัสามประชมุ (วันครู ๒๕๐๔) 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

8.  งบประมาณ 

 ๒0,000 บาท 

9. วิธีการดำเนินงาน 

  โครงการโตไปไม่โกง 

   การอบรมเพื่อให้ได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๕ ประการ 

๑. ความซื่อสัตย์สุจริต  

๒. การมจีิตสาธารณะ  

๓. การรักความเป็นธรรม  

๔. ความรับผิดชอบ  

๕. การใช้ชวีิตพอเพยีง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        เด็กและเยาวชน  ตระหนักถึงผลการทุจริตและมีความซื่อสัตย์สุจริต  

๑1.  การประเมินผล 

  ๑. วิธีวัดและประเมินผล  แบบสอบถาม แบบประเมินผล และสังเกตพฤติกรรม  

  ๒. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากแบบรายงานสรุปผลโครงการ 

1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล  

 วัฒนธรรมเป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มี

ความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย ท้ังที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่



คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มี

ความแตกต่างหลากหลายกันในพื้นที่ ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคม

และจิตใจทำให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการส่ังสมองค์ความรู้

ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับการ

ถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหน่ึงที่ยั่งยืน ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้

ดำรงอยู่ในท้องถิ่น 

 งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่การท่ีชาวบ้าน

ร่วมบริจาคเทียนเอามาหลอม หล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ

และความเสียสละของชาวบ้านที่ร่วมกนับริจาคเทียน องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำเล็งเห็นถึงความสำคญัของวัฒนธรรม

ประเพณีการหล่อเทียนพรรษาในท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน โดยการหล่อเทียนพรรษา 

ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   
ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังที่เป็นชวีิต คา่นิยมทีด่ีงาม และ

ความเป็นไทย 

3 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จกัวถิีชีวติ รู้ถึงคุณค่าของประวตัิศาสตร์ใน  
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจติสำนึกในการรักษา

วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

4. เป้าหมาย 

       เทียนพรรษาจำนวน 2 เล่ม โดยการหล่อเทียนของประชาชน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
6. วิธีดำเนินการ 

1  เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ  
2  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ คณะทำงานโครงการและเจ้าหน้าท่ีโครงการ  
3  จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ ์

 4  ประชาสัมพันธ์โครงการและดำเนินโครงการ 

 5  สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒-๒๕๖๔ 



งบประมาณ 

 งบประมาณรวม 10,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่ได้รับการอนุรักษ์และสนับสนุนจากคนในท้องถิ่น 

     2  ประชาชนในท้องถิ่นมีจติสำนกึเกิดความตระหนัก และเขา้มามส่ีวนร่วมในการอนุรักษ์   

ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังที่เป็นชวีิต คา่นิยมทีด่ีงาม และ

ความเป็นไทย 

           3  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวถิีชีวติ รู้ถึงคณุค่าของประวตัิศาสตร์ใน  

ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจติสำนึกในการรักษา

วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๒.๑.๑ กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมา       แล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ           ธรรมาภิบาลที่
สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน           ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6        ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกดักั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรกุ 



 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจรติ (Corruption Perception Index : CPI)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรฐัภายใต้โครงสร้างการจดัระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากสว่นกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกดิความยัง่ยืนรฐัจะต้องใหค้วามเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแหง่การปกครองตนเองตามเจตนารมณข์องประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทัง้มส่ีวนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปญัหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ 
กำกับดูแลองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะทำได้เทา่ที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเปน็ไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชนข์องประชาชนในท้องถิน่  

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แก่ คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นให้
เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้ 
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานใน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึง
มีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า 
โอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงาน  
ราชการอื่นและมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลี
ของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ 
ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิ
บาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุม
พื้นที่ท่ัวประเทศต่อไป  

 

วัตถุประสงค์  

เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ด้วยการจัดทำ
แผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร  

เป้าหมาย/ผลผลิต  

1. ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
2. มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

พื้นที่ดำเนินการ  

องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น  

วิธีดำเนินการ  

1. ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่วของ  



3. จัดตัง้คณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
4. ประชุมคณะทำงานจดัทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

5. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

7. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

8. รายงานผลการดำเนินงาน  

ระยะเวลาดำเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒-๒๕๖๔  

งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ  

สำนักงานปลัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

ผลผลิต  

- มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอยา่งน้อย 1 ฉบับ 

 - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุนจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครัง้ 

- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี จำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์  

 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมคีวามโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของบคุลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - ลดข้อร้องเรยีนการดำเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ

บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือ

ปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กร 

โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน 



การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มี

คุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการ

ทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ

ให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคลและกิจการ

สภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัด

ให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคณุธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้ปรากฏชัดเจน  

 2. เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทำงาน การเล่ือนขั้นเงินเดือน การเล่ือนตำแหนง่ และมอบหมายงาน 

อย่างเป็นธรรม 

 3. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใส 

 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถกูต้อง  โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

และป้องกันการได้รับคำส่ังจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบตัิตามระเบียบ) 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. ผู้บริหารกำหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 

 2. แต่งตัง้คณะทำงาน 

 3. จัดทำมาตรการ แนวทางปฏิบตัิในการทำงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองคก์ร  

 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 

 6 กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 



 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 สำนักปลัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

 2. แนวทางป้องกันการได้รับคำส่ังจากผู้บังคับบัญชาที่ไมเ่ป็นไปตามระบียบ 

 3. กลไกให้เจา้หน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใส 

 4. ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกวา่ 80 % 

 5. บุคลากรมคีวามพงึพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ี

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง

การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตาม

อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง

ราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ 

ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

 

 



3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  

  2. เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 

 3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์กรปกครองบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดประชุม 

 2. จัดทำคำส่ังคณะทำงาน 

 3. ประชุมคณะทำงาน 

 4. กำหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 5. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 

 6. กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 

 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงแนวทางในการ

ดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 สำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



 1. มีมาตรการป้องกันและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และ

ป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 

 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่านช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ขององค์กร 

 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง

พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ :โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ของ อบต. ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล        พ.ศ.2537  และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของอบต. และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น อบต.ในฐานะ                ผู้ให้บริการก็
จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การ
ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่      การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึง
ต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามหนาที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชนการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ี
กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะตองก่อให้เกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจาก อบต. ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจ จึงจำเป็นต้องมีโครงการน้ีขึ้นมา  

๓. วัตถุประสงค์  

  1.เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  
2.เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดยยึด ประโยชนสุขของ
ประชาชน  
3. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
4. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดบัอุดมศกึษาของรัฐที่มีการสอนในระดบัปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจงัหวดัหรือนอกเขต 



จังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขต อบต. จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี  

๕. พื้นที่ดำเนินการ  

พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

 
๖. วิธีดำเนินการ  

1. ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือนอกเขต
จังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  

2. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขต อบต. ตามรูปแบบท่ีกำหนด  

3. สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจงให้ อบต.ทราบ  

4. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน  

5. ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  

6. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564 

๘. งบประมาณดำเนินการ  

งบประมาณตั้งไว้   20,000 บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ  

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  

๑0. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

ผลผลิต ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของ อบต. จำนวน 1 ฉบับ  

ผลผลิต ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่าย

สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของ 
ประชาชนผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคลองกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ 
ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ตอ
เนื่องทุกปีนั้น  

เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชนสุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุมค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไมต่ำกว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบาง
ระกำจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุง กระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายเป็นสำคัญ  

3. วัตถุประสงค์  

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

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

1. เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำให้ส้ันลง  

2. ประชาชนในพ้ืนท่ี ตำบลบางระกำ  

3. ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนทั่วไป  

4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  

5. ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

5. พืน้ท่ีดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจ
การ ตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  



3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ นายก อบต.
มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัด อบต.ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดง 
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  

4. มีระบบการรับฟังขอร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ  

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก อบต.และผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกกอง/สำนัก ในองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ 
เจ้าหน้าที่  

2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  

3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  

4. ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำเปล่ียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้ประชาชนมีความ
ศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน

หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ใน

การจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้ อบต.มีหน้าที่
ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ อบต.นั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร  ไมมี
การกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และ
ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การ บริการเกิดความล้าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่       ส่งผลให้ระบบการให้บริการ



ภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 

6) พ.ศ.2552 ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ของอบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์    และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกำหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีอำนาจหน้าที่ในการส่ัง อนุญาต และ อนุมัติ กำหนดให้นายก อบต. ควบคุม
และรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ อบต. และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต. นายก อบต.มี
อำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกนายก อบต.ที่ได้รับแต่งตั้งในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของ นายก 
อบต.ได้ กำหนดให้ปลัด อบต.เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน อบต. และลูกจ้าง อบต.รองจากนา ยก อบต. และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจำของ อบต. ใหเป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือตามที่นายก 
อบต. มอบหมาย  

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมาย
อำนาจ หน้าที่ของ อบต.ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 

2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  

  4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเปน็เหตุแห่งการทุจรติและประพฤตมิิชอบใน

ตำแหน่งหน้าที่ราชาการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดทำคำส่ังมอบหมายงานของ นายก อบต., ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ       ประกอบด้วย 
นายก อบต.มอบหมายให้รองนายกอบต. นายก อบต.มอบหมายให้ปลัดอบต. รองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด
อบต.มอบหมายให้รองปลัดอบต.  

๕. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

๖. วิธีดำเนินการ  
1. ออกคำส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือส่ังการ  
2. จัดทำหนังสือแจงเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ  
3. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำส่ังที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน  

๗.ระยะเวลาดำเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564)  
๘.งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ  
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  



๑0.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
ผลผลิต มีคำส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  

  ผลลัพธ์ ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาด
อำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพื่อบรรลุผลตาม

ความประสงค์ โดยอาจทำให้ขาดการคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรมในจิตสำนึกของ

ผู้คนจนเกิดความผิดเพี้ยนไป ทำให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน 

รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจัดให้

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสร้าง

ขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อการปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อัน

เนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุข

ร่มเย็นร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 2. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็นกุศโลบายหน่ึง

ในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

 ๓. เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม  

ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางระกำ 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดตั้งคณะทำงานฯ  

 2. ประชุมคณะทำงาน 

  -กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

  -พิจารณาคัดเลือก 

 4. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  

5. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

ผ่านทางส่ือช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ ส่ือสังคม (Social Media) เป็นต้น 

6. เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชนตาม

โอกาสต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

7. จัดทำทำเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของ

การประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 



 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิต

สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรท่ีให้

การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็น

ขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนำผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับ

หมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อ

เป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตระหนักถึงความการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 

 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

4. เป้าหมาย 

 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. สถานที่ดำเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางระกำ 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

 2. ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 



 3. จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี ้

  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 

  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 

  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 

  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 

  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 

 4. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

 6. สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนตำบลบางระกำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของ

บุคคลที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่  

พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการ

แก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่ง



การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทำการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืช

หลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็น

การเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่าย ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิด

วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ต้องหันกลับมาทำการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง

อีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้

พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทำให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่า

อาศัย และที่สำคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจากตลาด และเหลือจ ากการ

บริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก

การดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคัดเลือก

ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ

สามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร

จัดการน้ำในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจน

สามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึง

ได้จัดทำกิจกรรม  เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนำแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเชดิชเูกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ให้เป็นตวัอยา่งและเป็นวิทยากร ประจำศูนย์เรียนรู้

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แกเ่กษตรกร 

4. เป้าหมาย 

 ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. สถานท่ีดำเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางระกำ 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจำตำบล 

 2. ดำเนินคัดเลือกบคุคลต้นแบบที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการดำเนินชีวติ 

 3. ประกาศยกย่องเชิดชเูกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวทิยากรประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ ศูนย์สาธติเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 



 5. สรุปและรายงานผลการดำเนนิงานต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. จำนวนบคุคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชดิชเูกียรติ 

  2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการใช้จ่าย

งบประมาณในการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการดำเนินการบริหารจัดการต่างๆ ต้อง

คำนึงถึงหลัก    ธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาในการทุจริตหรือดำเนินการไม่

โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือ

เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ

บริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงที่ยอมรับได้

ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ

ทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นส่ิงที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงสำคัญที่หน่วยงานต้อง

สร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มคีุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม

ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริต

ในทุกรูปแบบ 



 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนดแนวทางใน

การปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงาน

ภายในองค์กรท่ีจะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือมาตรการและนำไปปฏิบัติ 

 3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

5. พื้นที่ดำเนินการ  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. ประชุมหน่วยงาน 

2. กำหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 

 - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 

 - ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวกพ้อง 

 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 

3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 

5. กำกับติดตามมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6. รายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการดำเนินการปรับปรุงข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการในปีต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 



 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก/กอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางระกำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 

- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้

อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ท่ีกำหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ

เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าที่สำคัญ 

 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร

อิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 



5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางระกำ 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. กำหนดหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ความรว่มมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ 

อาทิ 

  - การรับการตรวจจากสำนกังานตรวจเงินแผ่นดิน 

  - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือคณะทำงาน   

LPA 

  - การรับการตรวจจากสำนกังาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

  - การจดัทำแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน  

 2. รายงานผลการใหค้วามรว่มมอืให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

 

2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 



 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาส

ให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 

ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

 ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือ

รับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

 2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางระกำ 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

 2. จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียน 

 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการ

แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจ

และใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ

กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก

ขั้นตอน 

 3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นส่ิงจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและ

ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็น

ปัจจุบันผ่านช่องทางในส่ือต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

 2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 

 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 

 3. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  



 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูลท่ีครบถ้วน  

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางระกำ 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพื่อดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    

 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

 3. จัดทำส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ 

 4. จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน ผ่านส่ือช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ำเสมอ  

 5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ Call 

Center  

 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

 7. จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ๑0,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูลท่ีครบถ้วน  

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

 2. จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 



 3. จำนวนส่ือประชาสัมพันธ์ 

 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้

ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ :โครงการ “จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ” 

2. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้บงัคับ มาตรา 14 และ

มาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดใหม้ีข้อมูลขา่วสารของราชการอย่างน้อยที่กำหนดไว้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)---(8) ไว้

ให้ประชาชนเขา้ตรวจดูได้ ทัง้นี้ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนดตามบทบัญญตัิ ดงักล่าว ซึง่ตามบทบัญญัติของ

กฎหมายดังกลา่ว และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึง่ออกโดยอาศยัอำนาจตามบทบัญญัติของ

กฎหมายดังกลา่วได้กำหนดไวใ้หห้น่วยงานของรฐัทุกแหง่ จะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นสถานท่ีจัดเตรยีมข้อมูลข่าวสาร

อย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู เพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของราชการเป็นไป

อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลขา่วสารของราชการได้  

2. เพื่อเป็นสถานท่ีจดัเตรียมข้อมลูข่าวสารอยา่งน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไวใ้ห้ประชาชน เข้าตรวจด ู 

3. เพื่อให้การดำเนินการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ  

4. กลุ่มเป้าหมาย  

1. หน่วยงานของรัฐทกุแห่ง 

2. ประชาชนทั้งในพ้ืนท่ีและนอกพื้นที่  

5. สถานที่ดำาเนินการจัดตั้งศูนย์  

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ๑๔๑๒0 

โทร.03๕-๘๖๑๘๔0 

 

 



6. วิธีดำเนินงาน  

แต่งตัง้คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันหมากและเจา้หน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน

ข้อมูลข่าวสาร และให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี ้ 

1. ตรวจสอบงานเอกสารเผยแพร่ หนังสือ วารสารตา่งๆ ในศูนย์ฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน  

2. ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

3. กำกับ ควบคุม ดูแล วินจิฉัย ส่ังการ ให้คำแนะนำ และประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ 

กำหนดในพระราชบัญญัตินี ้

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

2. หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร 

3. สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับ

การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา

รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี

ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงได้จัดทำมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

เพื่อกำกับให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้ 



รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อ

ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อกำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 

การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้   

2. เพื่อกำกับติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และ

สถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 1. กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ        

ที่กำหนด  

2. กำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็น 

ประโยชน์ต่อประชาชน  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พื้นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ประชุมคณะทำงานฯ  

2.1 กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อสาธารณชน  

- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง 

- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การคำนวณราคากลาง 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- แผนการดำเนินงาน 

- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

- งบแสดงฐานะทางการเงิน 

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 



- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ

ต่างๆ  

กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ขอ้บังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

3. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง     

ต่อสาธารณชน  

2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน   

3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่น 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ

สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทปีระชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวางและเท่าเทียมโดย

ให้ประชาชน กลุ่มองคก์ร ชมุชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนไดม้ีโอกาสแสดงออกถงึศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ 



เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนไดม้ส่ีวนร่วมในการรับรู้ รว่มกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ร่วมตดัสินใจ รว่มตดิตาม ตรวจสอบ

การดาเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทาโครงการจัดเวทปีระชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะ

มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผน

ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 

 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม 

 4.  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 

 6. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พื้อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  

6. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดทำคำส่ังมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 

 2. จัดเวทีประชาคม  

 3. สรุปข้อมูลท่ีได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 4. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพื่อกำหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนชุมชน  

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  



8. งบประมาณดำเนินการ 

 ๕0,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการจัดเวทีประชาคม  

 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 

 3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 

 4. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดทำคู่มือร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลบาง

ระกำ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิด
ความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่
มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอ 

๓. สถานที่ตั้ง 

 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ   หมู่ ๓ ตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และ
ข้อเสนอแนะของประชาชน 

๔. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ   มีขั้นตอน/กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่าง
สม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

 



๕. คำจำกัดความ 

 ผู้รับบริการ  = ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป 

 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  = ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
     จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชนเขต 
     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิน้ 

 การจัดการข้อร้องเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียนข้อ 
     เสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

 ผู้ร้องเรียน  = ประชาชนท่ัวไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์ดำรงธรรมองค์การ 
               บริหารส่วนตำบลบางระกำ  ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ 

ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ 

ชมเชย/การร้องขอข้อมูล 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน  = ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง  
                ทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book/Line (ศูนย์รับฟังปัญหา) 

 เจ้าหน้าท่ี   = เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

 ข้อร้องเรียน   แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น 

      - ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำชมเชย สอบถาม หรือร้องขอข้อมูล 

      - การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริหารของ   หน่วยงาน 

      - การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

 

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

 ๖.๑ จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

 ๖.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

 ๖.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เพื่อสะดวกในการประสานงาน 

๘. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ  

ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังน้ี 

 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับข้อ
ร้องเรียน เพ่ือประสาน

หาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง  ทุกครั้งท่ีมีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  



ร้องเรียนทางโทรศัพท์  
๐๓๕-๘๖๑ ๘๔๐ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  

๙. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

๑0. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 ๒.เป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนขององคก์ารบริหารส่วนตำบลบางระกำ   

๓. สามารถจดัการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มคีวามรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ  

๔. ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของผู้รับบริการจำเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการ

ปฏิบัติงานท่ีชดัเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง

การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่อง

ร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะและการบริหารราชการของ

หน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส  จึงได้จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น 

เพือ่กำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการ

หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการ

แก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น

ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบ

อย่างทั่วถึง 

 



 3. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการ

แจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

  

4. เป้าหมาย 

 1. กำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2. กำกับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การติดตามผล และ

การแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2. ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำกับ

ติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่

ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

 3. คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

  - กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ

ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  

  - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตอย่างชัดเจน  

  - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง

ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  

 

 



  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม

ภายใน 15 วัน  หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า    

ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วย

ตนเอง  

 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทุกหน่วย

รับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 5. คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 

 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

 7. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหารรับทราบ และ

เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการขั้นตอนเรื่อง

ร้องเรียน 

 4. มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  รวมทั้งมีช่องทางในการ

ติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

 4. มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการท่ีกำหนดไว้ 



 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้

จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงาน

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การ

จัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมดำเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ ของตน 

 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 

 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  



 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

 4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 

 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป 

 6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 

 7. รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร และ

สาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2562 - 2564   

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมีช่องทางให้

ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ  

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการ

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 

ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 

 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะ

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความ



สะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงดำเนินการกิจกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข

โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

 3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 

 2. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 3. จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 

 4. จัดทำคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์และวธิีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นปลีะ 2 ครั้งเป็นอยา่งน้อยแล้ว

เสนอผลการประเมินให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม 

พัฒนา ขยายหรือยุตกิารดำเนินภารกิจตา่งๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) จดัทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสำหรับผลการปฏิบัตริาชการประจำป ี

4) ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

 

 5. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 



 6. การจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 7. การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 

 8. การติดตามและประเมินผล 

 9. การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อปรับปรุงดำเนินการแก้ไข

ต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  

 ๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  

2. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็น

ผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง



การตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็น

ขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วน

หน่ึงของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทาง

ในการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 

ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้เกดิกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบ

หรือ 

การทุจริต และเป็นการลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ 

2. เพื่อเป็นมาตรการถว่งดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกดิการจัดสรร การใช้ทรพัยากรของ 

องค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

3. เพื่อนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและ 

ป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิม่โอกาสของความสำเร็จของงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

6. วิธีการดำเนินการ 

 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มีความเป็น

อิสระในการปฏิบัติหน้าที ่

 2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ

โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ

ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

 3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงาน

ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี 

ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ังที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้

มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 



5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลไปใชใ้นการปรบัปรุง

ประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจรติ รวมทั้งเพื่อเพิม่โอกาสของ

ความสำเรจ็ของงาน  และเปดิเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ๓. มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

 4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 

 

4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ 

หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะชว่ยควบคมุหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย 

ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี

และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 

นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ 

ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวม



ของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐ

ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล 

ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน

ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ

ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและ

คุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

 2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคั บต่างๆ ของ

หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำ ให้การ

ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 

 พื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

6. วิธีดำเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ

กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและ

ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 

 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 



 5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ท่ีทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่ือสังคม

ออนไลนข์องหน่วยงาน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกองขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม

กำหนดเวลา 

 2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  โดย

กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 

 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับ

มาก) 

 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางท่ีสามารถดำเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ

การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นส่ิงสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะกำหนด

หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน 

เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 



 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการบรรจุ 

แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและ 

เป็นธรรม 

 2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน ย้าย การเล่ือน

ระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

6. วิธีการดำเนินการ 

 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในชุมชน

ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชนเพื่อ

ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 

 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นก่อน 

 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การ

เล่ือนตำแหน่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่าง

เคร่งครัด 



 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือ นระดับ/การเล่ือน

ตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส 

 - มีการออกคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 

 - นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขั้น

เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขั้น

เงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา 

เป็นต้น 

 - นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

 - นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำส่ังการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขั้น

เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้นำผลการประเมินความพึงพอใจ

ของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 



๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อสาธารณชน 

และสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าว 

 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-

จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 

 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง

ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงาน

ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบ  

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรมการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล

การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้   

3. วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ

สาธารณชน 

4. เป้าหมาย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พื้นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีการดำเนินการ 

 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  



ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 

ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 

รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกำหนดให้มีภาคประชาชนเข้าร่วม

สังเกตการณ์ 

 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 

 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ

สาธารณชน  และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 

 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทำให้เกิดความโปร่งใส 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมี ส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ



บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)  จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในกระบวนการขั้นตอนจัดซือ้จัดจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการและการ

ใช้งบประมาณ เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และ

สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหาร

ราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 

 3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ทำการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 

 เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 

 5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในขั้นตอนการ

จัดซื้อจัดจ้าง  

 6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ เมื่อมีการจัดซื้อ

จัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

 3. ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการที่สำคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ทำการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 



 ไมใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

10. ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร

และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ 

ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การ

ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือ

ขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอ

เท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ 

ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ

กฎหมาย คำส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด

ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการ

กระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้น เพื่อให้ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคบัการประชมุสภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการยืน่บัญชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและหน้ีสิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และ

มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  จึงได้จัดทำ

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 



3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ

กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 

 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดทำโครงการ/แผนงาน  

 2. กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 4. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ๓0,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 



 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร               

ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล

ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าในภารกิจการตรวจสอบ

การปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสำคัญที่ใช้

สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์ กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ

ดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา

ร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ

น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 

 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการ

ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

6. วิธีการดำเนินงาน 

 1. จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 



 2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับการ

ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ 

การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำแผน

ปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ๓0,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริการส่วนตำบลบางระกำ 

10. ผลลัพธ์ 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่  และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย 

 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 

4. การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน

การทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยก

ย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเส่ือมของ

จิตสำนึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับ

ผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว  นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิด

จากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์   ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึง



จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำกิจกรรม

ส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการ

รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 

 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดทำส่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางส่ือประชาสัมพันธ์ของ

หน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ  เว็บไซต์ของหน่วนงาน 

 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรื อกิจกรรมต่างๆ ของ

หน่วยงาน 

 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

 4. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     

 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวงัการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหารงบประมาณ  

การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อตา้นการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางส่ือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

อย่างน้อย 3 แห่ง 

 2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 

 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การ

ทุจริต 

 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงึได้จดัทำกจิกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

เพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและ

ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  

 3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 

 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  

4. เป้าหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. สถานที่ดำเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

 



6. วิธีดำเนินงาน 

 1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 

สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2. กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 

สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริตให้

บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 

 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคล่ือนตามแนวทาง แผนงาน 

กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใช้งบประมาณในการดำเนินการ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 

 2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต  

 

 

 

 

 

 

 

 


