
 
ค าน า 

 
 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ         
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง   ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ  การเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก กา รแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส า คัญท่ี หน่วยงานใน
ภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ  แข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประ สานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน  และภาค
ประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดย
การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้ง  เข้าใจวิธีด าเนินชีวิตที่
สมควรและมีคุณค่า  

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิ บาลในการบริหารงานและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิด การทุจริตได้  

เพ่ือให้การด า เนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน     
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตะบูน พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔  ขึ้น    
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของให้บรรลุเปูาหมายและเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่งที่  ๖๙/๒๕๕๗  
เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย 
 
 

  ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
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ส่วนที่ ๑ บทน า           ๑ 
  องค์ประกอบ    ประกอบด้วย 
            การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

   หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
            วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
   เปูาหมาย 
   ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 
 ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต       ๕ 
   องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ ๓ ปี 
   (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
   แยกตาม ๔ มิติ 
 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ    ๙ 
  
    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑  
บทน า 

 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑)การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินกา รคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒)สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 ๓)สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๕)สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
 ๗)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี ้
 ๑)โอกาส   แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว เกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 ๒)สิ่งจูงใจ   เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 ๓)การขาดกลไกในการตรวจสอบ ความโปร่งใส   การทุจริตในปั จจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 
  
 
 

 



-๒-  
๔)การผูกขาด   ในบางกรณีกา รด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ- จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ

ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 ๕)การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 ๖)การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 ๗)มีค่านิยมที่ผิด   ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็ นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับ
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่  ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของปร ะเทศไทยปี 
๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่า จะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ 



-๓- 
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอรั ปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน ซึ่งส่งผลให้การท างานของกลไกห รือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี  
พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ .ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพี่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าห นดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index – CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักร้อยเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในการปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญ กับการบริหาร  
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ) เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ /กิจกรรม /มาตรการ   
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง 
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Govermance)  
 ๔ ) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation)  และตรวจสอบ            
(People’s aidot) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



-๔- 
 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. เป้าหมาย 
 ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้ อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาต รการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 ๓) โครงการ /กิจกรรม /มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) กลไก มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม   และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Govermance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมจัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มี่ความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอ มรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
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ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๒ –๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
 

มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร 
ข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหาร/ฝุายสภาท้องถิ่น และ
ข้าราชการประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ (๑) โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร อบต. 
๑.๑.๒ (๑)  โครงการให้ความรู้ 
เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑.๒.๑(๑) โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับ กลุ่มสตรีใน
เขต อบต.บางตะบูน 
๑.๒.๒(๑) โครงการสร้างจิตส านึก
ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๑.๒.๓(๑) โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มอาชีพในพื้นที่ อบต. 
บางตะบูน  
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

 ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 
 
 

๑.๓.๑(๑) โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
๑.๓.๒(๑) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้กับ
เด็กและเยาวชนในต าบล 
๑.๓.๓(๑) โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาครอบครัว 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 

มิติที่ ๑ รวม ๘  โครงการ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๖- 

 

มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

๒.๑.๑ กิจกรรมการประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรมการควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
๒.๒.๓ (๑) กิจกรรม การจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 ๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและให้
อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

๒.๔.๑(๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ตะบูน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

๒.๕.๑(๑) กิจกรรมจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
๒.๕.๒(๑) กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
๒.๕.๓ (๑) มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

มิติที่ ๒ รวม ๘ กิจกรรม/๓ มาตรการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

 



 

-๗- 

 

มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

๓.๑.๑(๑) มาตรการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๓.๑.๒ (๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 
๓.๑.๓(๑) มาตรการจัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

๓.๒.๑(๑) โครงการเวทีประชาคม 
 
๓.๒.๒(๑) มาตรการขั้นตอนและ
กระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๓.๒.๓(๑) กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผูร้้องเรียน/
ร้องทุกข์ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑(๑) กิจกรรมแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.๓.๑(๒) กิจกรรมการจัดประชุม
ประชาคมระดับชุมชน/อบต. 
๓.๓.๓(๑) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

มิติที่ ๓ รวม 
๑ โครงการ/๔ กิจกรรม/ 

๔ มาตรการ 
ไม่ใช ้

งบประมาณ 
ไม่ใช ้

งบประมาณ 
ไม่ใช ้

งบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘- 

 

มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๔.๑.๑(๑) กิจกรรมการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน 
๔.๑.๒(๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได ้

๔.๒.๑(๑) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย 
๔.๒.๒(๑) กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑(๑) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต. 
๔.๓.๒(๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต.
บางตะบูน 
๔.๓.๒(๒) กิจกรรมให้ความรู้ในด้าน 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
๑๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
๑๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 

 

 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

๔.๔.๑(๑) กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๔.๔.๒(๑) มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการ  
ทุจรต ิ

๔,๐๐๐ 
 

ไม่ใช่ 
งบประมาณ 

๔,๐๐๐ 
 

ไม่ใช่ 
งบประมาณ 

๔,๐๐๐ 
 

ไม่ใช่ 
งบประมาณ 

 

มิติที่ ๔ รวม ๗ กิจกรรม/๒ มาตรการ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 



-๙- 

ส่วนที่ ๓ 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ ๑ 
๑.๑.๑ (๑) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑) ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาองค์กรนั้น ย่อมต้องอาศัยการลงทุนในหลายๆด้าน อันได้แก่ การลงทุนด้านการเงิน      
ด้านวัตถุดิบ ด้านเทคโนโลยี และอีกปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ พนักงานใน
องค์กรถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่า เราจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา คน เพิ่มความรู้
ความสามารถให้กับพนักงาน เพื่อให้การท างานในแต่ละสายงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลไปสู่การ
พัฒนาองค์กรให้ก้าวไกลและม่ันคงต่อไป  การฝึกอบรม เป็นวิธีการพัฒนาบุคคลอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คนมี
คุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้ น การฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งที่ ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่าง
มากส าหรับทุกหน่วยงาน ใน  สภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูงมาก 
โดยสาเหตุที่ต้องมีการฝึกอบรม และประโยชน์ของการฝึกอบรมอาจประมวลได้ดังนี้  

๑. ไม่มีสถาบันการศึกษาใด ที่สามารถสอน และผลิตนักศึกษาให้สามารถเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
ต่างๆ ได้ในทันทีหลังจาก ส าเร็จการศึกษาแล้ว จึง จ าเป็นต้อง มีการฝึกอบรมบุคคลที่เพิ่งเริ่มเข้า ท างานใหม่ๆ 
และไม่เคยมีประสบการณ์ในการท างานนั้นมาก่อน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหน่วยงานนั้นได้อย่างถูกต้องตาม  
ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติและกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานนั้น 

๒. จะช่วยให้บุคคลต่างๆ ในหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานตามข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานที่  
เปลี่ยนแปลงใหม่ได้อย่างถูกต้อง  

๓. จะช่วยปรับปรุงความสามารถในการ ท างานให้สูงขึ้น ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนะคติ  
รวมถึงมีแนวคิดหรือวิทยาการใหม่ๆ อันทันสมัย ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบแก้ไขงานให้น้อยลงเป็นการแบ่ง  
เบาภาระของผู้บังคับบัญชาได้มากขึ้น   

๔. จะช่วยเพิ่มผลผลิต หน่วยงานจะได้ผลงาน มากขึ้น เพราะผู้ปฏิบัติงานท า งานได้มาตรฐานและ    
ตามความต้องการของหน่วยงานด้วย  

๕. จะช่วยให้บุคคลได้มีโอกาสพัฒนาท่าทีและบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่มี  
ความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  

๖. จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์การติดต่อประสานงาน และการให้ความร่วมมือระหว่างผู้เข้ารับ  
การอบรม และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกัน  
 ๗. ช่วยลดความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานลงได้ในกรณีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์  
ใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคของการฝึกอบรม  

 
 
 



-๑๐- 
การฝึกอบรมเป็นสิ่งที่ ส าคัญ และมีความจ าเป็น อย่างมากใน ปัจจุบัน แต่การฝึกอบรม อาจจะไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าท่ีควรถ้าการฝึกอบรมนั้น ต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อาจสรุปได้ดังนี้  

๑. ก าลังเจ้าหน้าที่ : จ าเป็นจะต้องใช้เจ้าหน้าที่หลาย คน เพื่อด าเนินการด้านต่างๆ ตลอดทั้งหลักสูตร 
ดังนั้น ถ้าการฝึกอบรมนั้ น มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ก็ท า ให้การ ด าเนินการ ในด้านต่างๆ ไม่ราบรื่น และการ
ฝึกอบรมนั้นอาจไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  

๒. งบประมาณ : ปกติแล้วการจัดฝึกอบรมแต่ละครั้ง จะต้องมีค่าใช้จ่ายจริงที่ใช้ในการจัด ด าเนินการ
ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายแฝง เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ที่หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องจ่ายให้กับผู้เข้ารับการอบรม  
ทั้งนี้งบประมาณแต่ละหลักสูตร จะมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระยะเวลา กิจกรรม  
การศึกษา /ดูงาน วิธีการฝึกอบรม สถานที่ จ า นวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ ฉะนั้น ถ้ามีงบประมาณในการ  
ฝึกอบรมไม่เพียงพอ ก็อาจเป็นอุปสรรค ท าให้ไม่สามารถด าเนินการฝึกอบรมตามที่ต้องการได ้ 

๓. อุปกรณ์ต่างๆ ที่จ า เป็นต้อง ใช้ในการฝึกอบรมรวมถึงโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ : การฝึกอบรมทุก
หลักสูตรจ าเป็นจะต้องใช้ทั้งอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและโสตทัศนูปกรณ์  ต่างๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของหลักสูตร
ฝึกอบรมว่าเน้นให้ความรู้ในเชิงวิชาการ และ/หรือเน้นภาคปฏิบัติด้วย  

๔. สถานที่จัดฝึกอบรม : เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ซึ่งจะต้องเหมาะสมและสอดคล้อง
กับหลักสูตร  ฝึกอบรม เรื่องที่จัดฝึกอบรม จ า นวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มและระดับของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ฯลฯ จึง จะช่วยเสริมให้การฝึกอบรมนั้น บรรลุผลส าเร็จได้มากยิ่งขึ้น  

 ๕. เวลา : การจัดฝึกอบรมแต่ละ ครั้ง จะต้องมีเวลาเพียงพอส า หรับการเตรียมการและด า เนินการ
ต่างๆ  ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการฝึกอบรม  ซึ่งข้ันตอนและกิจกรรมด า เนินการ ของแต่ละหลักสูตรย่อม
แตกต่างกัน และจะใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันด้วย  

๖. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ในการจัดฝึกอบรมแต่ละครั้งถึงแม้ว่า จะมีปัจจัยต่างๆ อย่างเพียบพร้อม
และสามารถ ด าเนินการในด้านต่างๆ อย่างดีเยี่ยมเพียงใดก็ตาม การฝึก อบรมนั้นอาจจะไม่ประสบความส า เร็จ
ก็ได้ถ้าผู้เข้า รับการฝึกอบรมไม่ให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างจริงจัง เช่น ไม่ให้ความสนใจกับการฝึกอบรม 
ขาด ฝึกอบรมบ่อยๆ ไมเ่ข้าร่วมกิจกรรมต่าง ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ไม่ส่งผลงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ฯลฯ  

๗. วิทยากร : วิทยากรจะเป็นผู้ น าเสนอเนื้อหาสาระ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์รวมถึงการ
กระตุ้น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดการเรียนรู้ในเนื้ อหาวิชาต่างๆ ตามประเด็นที่ก า หนดไว้ในหลักสูตร
ฝึกอบรมนั้น  

๘. ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรมขึ้นอยู่กับนโยบายของ
หน่วยงาน ทัศนคติหรือวิสัยทัศของผู้บังคับบัญชา การคัดเลือกบุ คคลที่ มีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก า หนดไว้ใน
หลักสูตร  หรือไม่มีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม   หรือไม่เห็น ความส าคัญของการฝึกอบรม โดยเฉพาะ 
บุคคลที่ไม่ได้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรหรือเรื่องท่ี  ฝึกอบรม ก็ย่อมจะเป็ นปัญหาหรืออุปสรรค
ต่อความส าเร็จของโครงการฝึกอบรมนั้นทั้งสิ้น 

 ๙. ความร่วมมือของฝุายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง : การที่จะจัดฝึกอบรมแต่ละครั้ง จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือของฝุายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  ถ้าปราศจากความร่วมมือของฝุายต่างๆ แล้ว การ ฝึกอบรมนั้น        
ก็ยากที่จะด าเนินการไปได้อย่างราบรื่นด้วยดี 
 
 
 
 



-๑๑- 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่และ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.เพ่ือสร้างความสามัคคีในองค์กร 
๔) เป้าหมาย 
 ๓.๑เชิงปริมาณ 
  คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม  ๒๘  คน 
 ๓.๒เชิงคุณภาพ 
  คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างปรับปรุงความสามารถในการท างานให้
สูงขึ้นและช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์การติดต่อประสานงาน  สามารถด าเนินโครงการเสร็จตามก าหนดเวลา  
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 เป็นสถานทีท่ี่ไกลจากพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน เป็นพื้นที่ท่ีสามารถให้ผู้เข้ารับการ
อบรมท ากิจกรรมภาคสนามได้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ปลอดภัย เพื่อปูองกันการหลบหลีกไม่เข้าร่วม
กิจกรรม 
๖) วิธีด าเนินการ 
 การเตรียมการก่อนฝึกอบรม 
       ๑.   ร่างหลักสูตรฝึกอบรม  
       ๒.   ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้                                                                      

            - วิทยากร เพ่ือก าหนดวันฝึกอบรม  หัวข้อเรื่องในการฝึกอบรม  เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม 

      ๓  เขียนโครงการ ท าบันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณ โดย  แนบโครงการที่มีงบประมาณ 
พร้อมก าหนดการ 

      ๔   ท าบันทึกถึงผู้อ านวยการแต่ละกอง และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง ขอรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมแนบใบตอบรับ 

         ๕   ท าบันทึกติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ หลังอนุมัติโครงการ ดังนี้ 
              - จดหมายภายนอกสถานที่ท างานของวิทยากร เรื่อง ขออนุญาตให้เป็นวิทยากร  (แนบ
โครงการไม่มีงบ ประมาณ)  โดยท าบันทึกถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามจดหมาย 

              - ผู้อ านวยการกองคลังเรื่อง ขอเบิกค่าใช้จ่าย  (แนบใบอนุมัติจริง /โครงการที่มีงบประมาณ /
ก าหนดการ /ใบขอใช้งบประมาณจริง) 
                 - ค่าตอบแทนในนามชื่อวิทยากร 
                 - ค่าใช้จ่ายที่เหลือในนามชื่อของหัวหน้าส านักปลัด 

                 - ติดต่อสถานที่ที่ใช้ในการอบรม 
               -ท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม (เท่ากับจ านวนผู้เข้าฝึกอบรม) 
               - ขอใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องฝึกอบรม เช่น อัดเทปเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉาย ฯลฯ  

               - ถ่ายภาพภายในงาน (โดยใช้กล้องดิจิตอล) 
                -ปูายชื่อวิทยากร และยืมปูายพลาสติกสามเหลี่ยม 

                    -จัดพิมพ์รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมแยกหน่วยงาน เพ่ือลงทะเบียนในวันฝึกอบรม  

                - จัดท าปูายชื่อโครงการ  

 



-๑๒- 
               - ติดต่ออาหารว่าง  อาหารกลางวัน 

           -ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม 

  ๖.  จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมเข้าแฟูม 

               -  โครงการ ก าหนดการ                                           
               -  เอกสารประกอบการอบรม 

               -  กระดาษ Note                              
               -  แบบประเมินผลโครงการ 

                -  ประวัติวิทยากร 

                -  แฟูมกล่าวรายงาน แฟูมประธาน 
                -   กระติกน้ าร้อน 

                -   ถาดเสรฟิน้ า                                                        
               -   ยืมอุปกรณ์ในการจัดอาหารกลางวัน/อาหารว่าง  
                -   แก้วน้ า จานรอง ชุดกาแฟ ช้อนกาแฟ  
                -   ถาดวางของว่าง           
                -   จานข้าว ชามซุป จานรอง จานผลไม้ ช้อน ช้อนส้อม ช้อนซุป ส้อมผลไม้     
                     (หากจัดอาหารเอง) 

การด าเนินงานในวันฝึกอบรม 

          ๑.  ลงทะเบียน  แจกเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
         ๒.  จัดอาหารว่าง 
        ๓.  อ านวยความสะดวกวิทยากร  (ถ่ายเอกสารหัวข้อการบรรยายตามก าหนดการอ านวย
ความสะดวกในการใช้สื่อการ บรรยาย น้ าดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน ฯลฯ) 
        ๔.  ผู้จัดโครงการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เชิญประธานกล่าวในพิธีเปิด 
        ๕   จดการบรรยายของวิทยากร เพื่อจัดท าเอกสารสรุปการฝึกอบรม 
        ๖.  จัดเก็บแบบประเมินหลังประชุมเสร็จแล้ว 
        ๗.  ให้วิทยากรลงนามรับค่าวิทยากร  

การด าเนินการหลังฝึกอบรม 
          ๑. รวบรวมใบเสร็จค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมเงินที่เหลือคืนกองคลัง  (แนบใบเสร็จจริงพร้อม
ส าเนาไว้ที่หน่วยงาน) 
            ๒. น าแบบประเมินผลมาวิเคราะห์ และสรุปผล  น าผลที่ได้ใส่ไว้ในเอกสารสรุปการอบรม 
         ๓. สรุปการบรรยาย และจัดท าเอกสารสรุปการอบรม  

    ๔ . สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด ท าบันทึกชี้แจงงบประมาณหลังสิ้นสุดการจัดอบรมและ            
คืนเงินทดรอง (ต้องสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งค่าวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง ค่าจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม ค่า วัสดุ) 
                        -   ท าบันทึกแจ้งกองคลัง                          
                        -   รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการประจ าปี ส่งฝุายแผนงานฯ 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 



-๑๓- 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด :  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ 
      - มีผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
   -บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ 
   -บุคลากรเกิดความสามัคคีและร่วมกันท างานเพื่อบริการประชาชน 

 
ล าดับที่ ๒ 

๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.๑.๒ (๑) โครงการให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑) ชื่อกิจกรรรม  กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิ ดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติ พ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรื อผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงาน ควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  จึงก าหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร เพ่ือปูองกั นการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ผ่านการประชุมผู้บริหารกับ
พนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ใช้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 



-๑๔- 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. มีการจัดท า คู่มือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างเก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล    
มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอัน
มั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 ๔. เพ่ือให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ศึกษาและ
วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากต าแหน่งที่จะเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุด 
 ๕. มีการจัดท ารายงานสรุปผลเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการน าเผยแพร่ 
๔) เป้าหมาย 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุม และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด : พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ ๓ 
๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
๑.๒.๑ (๑) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มสตรีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑) ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับกลุ่มสตรีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน ๒๑.๔๐  ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านใน
เขตความรับผิดชอบของต าบลบางตะบูนออก มี  ๔   หมู่บ้าน มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น ๑,๔๑๕  คน 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ประมง  และอาชีพรับจ้าง ทั่วไป  มีกลุ่มอาชีพท่ีขึ้นทะเบียนกับ องค์การ
บริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๑  กลุ่ม  



-๑๕- 
 

ปัจจุบันนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติมุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชนมีการวางแผนและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา  และ
ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองตามหลักประชาธิปไตย มีการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต    
และสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรในชุมชนและนอกชุมชนอย่างมีระบบ มีการประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการ อง ค์กรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพแล ะให้ประชาชนในชุมชนเกิดความสามัคคี รักท้องถิ่นของตนเอง 
การที่จะให้วัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุมชนเป็นไปตามระบบ และประสบผลส าเร็จตามความคาดหมาย       
จึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการพัฒนาบุคลากร  ในองค์กรชุมชนให้มีคุณภาพและและมีศักยภาพพร้อมที่จะร่วม
แรงร่วมใจในการพัฒนาชุมชนอย่างมีระเบียบแบบแผน  
  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีแก่  กลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้  กลุ่มอาชีพ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  กลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางตะบูน ขึ้น 
๓) วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และกลุ่มอาชีพ ให้มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล 
  ๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์  น าแนวความคิดใหม่ ๆ มาปรับปรุง ปรับใช้ในชุมชน 
๔) เป้าหมาย 
  กลุ่มอาชีพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบล   
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ วัน ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน   
๖) วิธีด าเนินการ 
  ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มอาชีพ  โดยจัดอบรมเป็นเวลา  ๒  วัน 
  ๓. จัดท ารายละเอียดทั้งหมดของงบประมาณเพ่ือประกอบโครงการอบรม ศึกษาดูงาน  
  ๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารต่าง ๆ ในการจัดอบรม 
  ๕. จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่จ าเป็นส าหรับกลุ่มเปูาหมาย ที่น ามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองได้   
  ๖. ประเมินผลที่ได้รับตามโครงการ 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
 
 
 



-๑๖- 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด :  ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ  
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :    
  ๑. กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ได้แนวความคิดใหม่ สามารถน ามาพัฒนาชุมชนของตนเองได้ 
  ๒. เกิดแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาชุมชนให้เป็นรูปธรรม 
 

ล าดับที่ ๔ 
๑.๒.๒ (๑) โครงการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑) ชื่อโครงการ  โครงการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๒๔ ) การจัดการ              
การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ท าข้ึน (ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕) 
 การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการน าออก น าเข้า และเข้าสัมผัสโดยไม่ท าให้
ระบบสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง อีกท้ังต้องควบคุมกิจกรรมที่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งแบ่งเป็น
กิจกรรมขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง กิจกรรมที่มีความส าคัญและเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมขั้นพัฒนา ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่ มีความส าคัญ และเป็นภารกิจ 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ากิจกรรมขึ้นพ้ืนฐาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
อาจด าเนินการหรือเลือกด าเนินการได้ตามระดับศักยภาพของท้องถิ่น (ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 “การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน ” เป็นกิจกรรมการด าเนินการขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหนึ่ง ตาม “มาตรฐานงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ” โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จของงานคือ “ประชาชนรับรู้ 
และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากจะเป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ก าหนดแล้ว ยังมีบางภารกิจที่เป็นภารกิจถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒            
ซึ่งหนึ่งในภารกิจนั้นคือ การถ่าย โอนภารกิจจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภารกิจที่ถ่ายโอนคือ “โครงการแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ” ซึ่งประกอบไปด้วย การสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม / การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การเฝูาระวังและปูองกันสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟู และบ าบัดสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
  สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและปัจจัยภายในประเทศ ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโต และการแข่งขันทางด้านการค้าและการลงทุน ท าให้มีการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศน์ น าไปสู่ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์โดยรวมอย่างต่อเนื่อง 



  
-๑๗- 

นอกจากนี้ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดจากการใช้สารเคมีในภาค
เกษตรกรรม เกษตรกรเร่งเพิ่มผลผลิตตอบสนองตลาดจนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์ ใช้สารเคมีปริมาณมากท าให้ปุ๋ยและยาปราบศตรูพืชเหลือเป็นสารตกค้าง ท าร้ายความอุดม
สมบูรณ์ของดินและท าร้ายความหลากหลายทางชีวภาพในที่สุด 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่ างยั่งยืน โดยให้ใช้หลักการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตไทยและตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นภูมิคุ้มกัน มุ่งไปสู่สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน    และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวด ล้อม พร้อมทั้งกระตุ้นชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 ดังนั้นการส่งเสริมการผลิต การบริโภค หรือการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการปรับ
พฤติกรรมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งกิ จกรรมหนึ่งสามารถรองรับได้คือ การส่งเสริมให้
ชุมชน / เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืช ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ รวมไปถึง
การส่งเสริมการด าเนินชีวิตประจ าวันที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน เช่น การสร้างจิตส านึกในการปรับพฤติกรรมของผลกระทบจาก
การใช้ถุงพลาสติกในการรองรับสินค้าและอาหารมาใช้ถุงผ้าแทน เนื่องจากเม่ือมีการใช้ถุงพลาสติกมากข้ึนนั้น 
จะส่งผลให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ในกิจกรรมการผลิต และการเผาท าลาย
ถุงพลาสติกมากข้ึน ซึ่งท าให้เกิดมลพิษทางอากาศและภาวะโลกร้อนได้ในเวลาต่อมา จากบทบาทอ านาจหน้าที่ 
การถ่ายโอนภารกิจ และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน จึงได้จัดท าโครงการสร้าง
จิตส านึกและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้น 

๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. เพ่ือให้ประชาชนเป็นอยู่รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๔) เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจ านวน  ๑๐๐    คน 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 

- องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
- ศึกษาดูงาน (สถานที่ตามความเหมาสม)   

๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
 ๒. ประสานงานประธานอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน               
เพ่ือส่งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ 
 ๓. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการด าเนินงานตามโครงการฯ 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ๒๐,๐๐๐  บาท 



-๑๘- 
 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด : ๑.จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
   ๒.ร้อยละ ๘๐ ของผู้อบรมน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชุมชนของตนเองได้ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีจิตส านึก และสามารถเป็นอยู่รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ล าดับที่ ๕ 

๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒.๓ (๑) โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑) ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นท่ีและรับทราบถึงปัญหา
ความต้องการต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างดี จึงมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบกับกฎหมายได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในด้านการส่งเสริมอาชีพ ดังนี้ พระราชบัญญัติ สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา  ๒๒  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล
อาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้  (๕) บ ารุงและส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ
ของราษฎร และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๑๖) การส่งเสริม การฝึก และ
ประกอบอาชีพ 

 การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดย องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ส่งเสริมถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ 
ซึ่งภารกิจนี้มีเปูาหมายส าคัญเพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยการเพิ่มรายได้
ลดรายจ่ายและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนใ ห้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และ
เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแนวพระราชด าริหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ 
กลุ่มสตรี และประชาชนผู้สนใจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๓) วัตถุประสงค ์
   ๑. เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ   
  ๒. เพ่ือให้ประชาชนสามารถหารายได้เสริมหลังจากได้รับการฝึกอบรม 
๔) เป้าหมาย 
  ประชาชนผู้สนใจ กลุ่มสตรีและ กลุ่มอาชีพในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน    
จ านวน  ๘๐  คน 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 



 
-๑๙- 

๖) วิธีด าเนินการ 
  ๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
  ๒. ประสานงานกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน)  (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางตะบูนร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดโครงการอบรมอาชีพ)   
   ๓. ประชาสัมพันธ์ให้สตรี กลุ่มสตรีและตัวแทนประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล
บางตะบูนผู้สนใจประกอบอาชีพเสริมเข้ารับการฝึกอบรม  
  ๔. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชน  สตรี และกลุ่มสตรีในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ตะบูน 
  ๕. สรุปผลและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการ    องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่แสดงความความพึงพอใจต่อโครงการ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  ๑. ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
          ๒.ประชาชนสามารถหารายได้เสริมหลังจากได้รับการฝึกอบรม 

 
ล าดับที่ ๖ 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
๑.๓.๑ (๑) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
๑) ชื่อโครงการ  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีรัฐบาลก าหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็น “วันเด็กแห่งชาติ ”                
ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ส าหรับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
เด็กซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งต่อประเทศชาติที่จะเป็ นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้
มีความเจริญก้าวหน้าและม่ันคงสืบไป  ผู้สืบทอดความเป็นชาติในอนาคต  การอบรมเลี้ ยงดูเด็กที่ดีย่อมจะท าให้
เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและสมควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ  เพ่ือให้เด็ก
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภ าพเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ให้มีความพร้อม
ด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา เพราะเด็กจะเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาชาติต่อไปอนาคต  การจัดกิจกรรม   
วันเด็ก จึงเป็นอกีแนวทางหนึ่งที่จะสร้างสรรค์เดก็ให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาการด้านต่ าง ๆ ประกอบ
กับองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน เป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญเก่ียวกับการพัฒนาและส่งเสริม   
เด็กเยาวชน เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
 



-๒๐- 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง   

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาและ
การเรียนรู้ของเด็ก พร้อมส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก จึงได้จัดท าโครงการวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น  
๓) วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้เด็กได้ตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง  สิทธิและหน้าที่ของตนเองและสังคม 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม มีความ

รับผิดชอบ 
๓. เพ่ือให้เด็กมีความภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๔) เป้าหมาย 
  ๑. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

      -  เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่า  ๑๐๐ คน 

๒. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
        -  เด็กมีความกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
        -  เด็กมีระเบียบวินัย ความสามัคคี 
๕) พื้นที่ด าเนินการ    บริเวณหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 

๑. ประชุมหัวหน้าส่วน และ ผู้อ านวยการ โรงเรียน บ้านสามแพรก  เพ่ือหาการจัดกิจกรรม     
วันเด็กแห่งชาติ  

๒. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 
๓. ประสานงานและขอความร่วมมือจากโรงเรียน ชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
๔. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ 
๕. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน 
๖. เตรียมสถานที่จัดงานกิจกรรม 
๗. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ        
                - กิจกรรมบนเวที 

     - มอบทุนการศึกษานักเรียนดีเด่นพร้อมใบประกาศนียบัตร 
         - การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน  

     - กิจกรรมภาคสนาม เกมต่าง ๆ 
                 - ซุ้มอาหาร 

๘. ประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
-ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๐๐ คน 

๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ๓๐,๐๐๐  บาท 



-๒๑- 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการ   องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

๑. เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๒. เด็กมีระเบียบวินัย และมีความสามัคคี 
๓. เด็กมีความภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๔. เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 

ล าดับที่ ๗ 
๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
๑.๓.๒ (๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในต าบล 
๑) ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในต าบล 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เด็กและเยาวชนเป็นเสาหลักของชุมชนที่จะต้อง ดูแลรับผิดชอบสังคมต่อจากผู้ใหญ่ แต่จาก
สภาพปัญหาของสังคมกระแสของสังคมทุนนิยม และสภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  เห็น
ได้จากเด็กและเยาวชนมีปัญหาติดยาเสพติด มีค่านิยมด้านการแต่งกายที่ทันสมัยและผิดแปลกไปตาก
วัฒนธรรมท้องถิ่น และการบริโภคแบบวัตถุนิยม   ทั้งนี้ยังเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชุมชน เช่น การ
ทะเลาะวิวาทการขาดคุณธ รรมและจริยธรรม และการขาดความตระหนักต่อคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น  
เป็นต้น  จากสภาพของปัญหาที่ได้กล่าวมา เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางตะบูน  มีความประสงค์จะจัดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชน  ในพ้ืนที่  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อจัดตั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนขึ้นในพ้ืนที่ พร้อมทั้ งส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กและเยาวชน  ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน เพ่ือฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ สร้างความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อกัน มีการปลูกจิตจ านึกในการต่อต้านการทุจริต  ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกันที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน หากได้มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาสู่ชุมชนที่น่าอยู่ 
เพ่ือแก้ปัญหาที่ยั่งยืนให้กับเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต   
๓) วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นกลุ่มแกนน าในชุมชน 
๒. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถท ากิจกรรม ที่สอดคล้องกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

ร่วมกัน 
๓. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายกลุ่มเด็กเยาวชน 

๔) เป้าหมาย 
  ๑. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

      -  เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่า  ๑๐๐ คน 

 



-๒๒- 
๒. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

        -  เด็กมีความกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
        -  เด็กมีระเบียบวินัย ความสามัคคี 
๕) พื้นที่ด าเนินการ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 

๑. กิจกรรมเวทีประชุมประจ าเดือน/ประสานงาน  
๒. จัดประชุมข้ีแจงโครงการต่อชุมชน 
๓. จัดตั้งกลุ่มแกนน าเด็กและเยาวชน  
๔. ร่วมออกแบบการท าแผนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
๕. เวทีประชุมเพ่ืออบรมและถ่ายทอดกระบวนกรพัฒนาชุมชุน 
๖. กิจการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพด้านเสริมสร้างภาวะผู้น า 
๗. กิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา        
 ๘. กิจกรรมด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัว  

  ๙. กิจกรรมแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 
  ๑๐. กิจกรรมด้านส่งเสริมประเพณี 
  ๑๑. กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน 
  ๑๒. กิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์ 
  ๑๓. กิจกรรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๑๔. จัดบอรด์ประชาสัมพันธ์ 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ๓๐,๐๐๐  บาท 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการ   องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละ ๖๐ ของเด็กและเยาวชนกลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

๑. เด็กและเยาวชนสามารถเป็นแกนน าในการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ในชุมชน 
๒. เด็ก และเยาวชนสามารถใช้พ้ืนที่ทางสังคมในการท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับศาสนา 

ประเพณี วัฒนธรรม 
๓. เกิดการร่วมทางสังคมเกิดความตระหนักและสนับสนุนการท ากิจกรรมของกลุ่มเด็กและ

เยาวชน 
๔. ลดการมั่วสุมในการท ากิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ ของเด็กและเยาวชน 
๕. เกิดกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 

 
 

 



-๒๓- 
ล าดับที่ ๘ 

๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
๑.๓.๓ (๑) โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาครอบครัว 
๑) ชื่อโครงการ  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาครอบครัว 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่เป็นหลักของสังคม  เป็นรากฐานที่ส าคัญของการ
พัฒนาคนและสังคม  โดยท าหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการ
อบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมา ชิก
ครอบครัว เพื่อให้สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  รู้จักหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

ช่วงโลกาภิวัตน์เริ่มตั้งแต่ พ .ศ. ๒๕๓๓ มาถึงปัจจุบัน สังคมไทยและคนในสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวิธีการด า เนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม  คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  และการให้ความส าคัญกับ
เงินตราเป็นตัวตั้ง  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว  ครอบครัวไทยมีความ
อ่อนแอลงเรื่อยๆ สัมพันธภาพและความเก้ือกูลของคนในครอบครัวลดน้อยลง  พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถท า
หน้าที่อบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโตตามวัยได้   จึงท าให้เด็กไทย
ในปัจจุบันตกเป็นเหยื่อของค่านิยมผิดๆ  ในด้านวัตถุนิยม  บริโภคนิยม  ติ ดอบายมุข ติดยาเสพติด  ไม่สนใจ
การศึกษาเล่าเรียน  มีนิสัยก้าวร้าว  ชอบใช้ความรุ่นแรง  ขาดความอดทนอดกลั้น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอัน
ควร  มีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  เป็นต้น 

ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ทุกพ้ืนที่จะต้องร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความ
อบอุ่นเข็มแข็ง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงจัดท าโครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาครอบครัว เพื่อสนับสนุนสถาบันครอบครัวไทยให้เป็นครอบครัวที่เข็มแข็งเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นท่ีต าบลบางตะบูนต่อไป 
๓) วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
๒. เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว 
๓. เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (บทบาทของสามี

ภรรยา บทบาทพ่อแม่ บทบาทของลูก) และปลูกฝังวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี 
๔. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพี่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว

สังคม  และมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
๔) เป้าหมาย 
  สมาชิกครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก 
๕) พื้นที่ด าเนินการ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
   
 
 
 



-๒๔- 
การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ให้กับสมาชิกในครอบครัว  ประกอบด้วย 

  กิจกรรมที่ ๑  ส าหรับพ่อแม่  เนื้อหาประกอบด้วย  การสร้างความเสมอภาคระหว่าง  หญิง
ชายในครอบครัว  การสร้างความสัมพันธ์  ความรัก  ความเข้าใจและความผูกพันระหว่างสมาชิกครอบครัว  
สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่  สร้างการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว และการ
ใช้หลักธรรม (คุณธรรม/จริยธรรม ฯลฯ) ในการด าเนินชีวิตครอบครัว  การปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับ 
ครอบครัว  เช่น  การมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของลูกวัยรุ่น  โรคเอดส์และโรคทาง
เพศสัมพันธ์  ยาเสพติด แก๊งเด็กซิ่ง  การยกพวกตีกัน  และการติดเกมส์  เป็นต้น  
  กิจกรรมที่ ๒  ส าหรับเด็กอายุ ๔ – ๕  ปี  เนื้อหาประกอบด้วย  ลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์
ของคนดี  ความชื่อสัตย์สุจริต  การเชื่อฟังพ่อแม่และครูบาอาจารย์  การรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกต่อ
พ่อและแม่  ความรับผิดชอบในการศึกษาเล่าเรียน  การมีพฤติกรรมที่ดีงานและการมีพัฒนาการตาม           
วัยอันสมควร  การขยันหมั่นเพียร การเป็นคนกตัญญูรู้คุณ  การใช้ค าพูดที่สุภาพและเหมาะสม  การสอนเรื่อง
คุณค่า  และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  เป็นต้น 
  กิจกรรมที่ ๓  การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว         
เพ่ือเสริมสร้างให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันกิจกรรมประกอบด้วย  
การท ากิจกรรมร่วมกัน  เช่น วาดรูป  และการรับประทานอาหารร่วมกัน  การจัดทัศนศึกษา  เพื่อให้ พ่อ แม่ 
ลูก ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันและพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด  เป็นต้น 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการ   องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละ ๖๐  ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

๑. สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว  เข้าใจหลักการด าเนิน
ชีวิตที่เหมาะสม  รู้เท่าทันและเฝูาระวังปัญหาของครอบครัวที่อาจเกิดข้ึน 

๒.สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระ หว่างสมาชิกในครอบครัว คือ เกิดความรัก ความเข้าใจ
และความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูก   มีการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว  และมีการใช้
หลักธรรม (คุณธรรม จริยธรรม) ในการด าเนินชีวิตครอบครัว   

๓. ทุกคนในครอบครัวได้รับการปลูกฝังจิตส านักท่ีดี  ตระหนักและเห็นความส า คัญของ
บทบาท หน้าที่ของตนเองต่อบุคคลในครอบครัว 

๔. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน ในการปูองกันปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ 
พฤติกรรมทางเพศ  เป็นต้น  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

๕. ครอบครัวที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นต้นแบบทางสังคมและน าไปขยายผลต่อไป 
 

 
 



-๒๕- 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ล าดับที่ ๙ 
๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
๒.๑.๑ (๑) กิจกรรมการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑) ชื่อกิจกรรม  การประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คณะกรรมการ ป .ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว   
๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ .ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ .ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปนโยบายและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงการการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโย ชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มี่ค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน   ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานใน
ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่ องทางที่คนท างาน
ในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่า 



-๒๖- 
 

ของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
๓) วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์การที่บริหาร 
๔) เป้าหมาย 
 ๑. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
 ๒. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 ๓. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๔. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๕. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๖. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๗. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๘. รายงานผลการด าเนินงาน 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด    องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด :  
 ๑. มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
 ๒. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 ๓. มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จ านวน ๑ ฉบับ 
   



-๒๗- 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

 ๑. การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 ๒. ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ล าดับที่ ๑๐ 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
๒.๒.๑ (๑) มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
๑) ชื่อกิจกรรรม  มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ  
องค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล       
พ.ศ. ๒๕๓๗  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหน้าหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ  ท าให้ 
การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและ องค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา ๖๙ อันที่จะ
ด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและไดร้ับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๕๙ (๔๒)  ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ  มาตรา ๖๐ (๔๓)  ก าหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  และ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน ส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๐ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ได้รับ 
 



-๒๘- 
แต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายก องค์การบริหารส่วนต าบล ได้  มาตรา  ๖๐ /๑ (๔๔ )  
ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล และ 
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่
อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่ มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการของหน่วยงาน 
 ๓. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๔. เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ ประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
๔) เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก องค์การบริหารส่วนต าบล   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ตะบูน  และหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  นายก องค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล                 
และหัวหน้าส่วนราชการ และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 ๒. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ

ทุจริต 
 



-๒๙- 
ล าดับที่ ๑๑ 

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
๒.๒.๒(๑) กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๑) ชื่อกิจกรรม  การควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมี
กิจกรรมควบคุมให้ทุกกอง และฝุายบัญชีกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ตามงบประมาณ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง 
ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ทุกกอง และฝุายบัญชีกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 ๒. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๔) เป้าหมาย   ทุกส่วนราชการ  และฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และกองสวัสดิการ   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ แยกตามหมวดรายจ่าย แยกตามแผนงาน แยก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ   
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ทุกส่วนราชการ   และฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 ๒. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแ ก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 ๓. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 

 
 



-๓๐- 
ล าดับที่ ๑๒ 

๒.๒.๒ (๒) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
๑) ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ า นาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา  ๖๙  
ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัด จ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา  ๖๙/๑(๔๖)  ที่ก าหนดให้
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าทีของ สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ.๒๕๔๐ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การ
จัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ- จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้ อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อ- จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 
๓) วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมมาภิบาล 
 ๓. เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
๔) เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ- จัดจ้าง ตามแผนงาน /โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล           
ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๓๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน และประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
 
 



-๓๑- 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  -  ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  -  ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  -  ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 ๒. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

ล าดับที่ ๑๓ 
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๑) ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ างตะบูน เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขอ
อนุมัติ  อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริ หารส่วนต าบล  ติดตามความคืบหน้า
และแจ้งผลการด าเนินงานให้ประชาชน ผู้รับบริการทราบ  โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวน งาน
เพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่อ
งาน ระบบการรับเงิน  และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิว เพ่ือให้บริการตา มล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ให้ได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
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นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์

มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน
ทางเดินและทางเท้า , ด้านไฟฟูาสาธารณะ , ด้านระบบระบายน้ า , ด้านน้ าเพื่อการบริโภค , ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา , ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ , ด้านก ารส่งเสริมผู้ด้วยโอกาส , ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ,  
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว , ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน  การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ ติดในพ้ืนที่ ) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. สร้างความโปร่งใสในการ บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
 ๒. เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  
๔) เป้าหมาย 
 ทุกส านัก/กอง ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส่วนราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑ ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น  
 ๒. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
 ๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  
 ๒. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในการะบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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ล าดับที่ ๑๔ 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
๒.๓.๑(๑)  กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 
๑) ชื่อกิจกรรรม  การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ซ่ึง
เป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า           
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก 
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.
๒๕๔๖ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทาง
พระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความ
สะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกัน
ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มาก ที่สุด        
เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ือ
งานบริการที่มีคุณภาพท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้กับประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๒. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 ๓. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 ๔. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้
๔) เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน และผู้ที่มาติดต่อราชการกับ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางตะบูน 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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๓. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน 
 ๔. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  -  ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  -  ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  -  จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
  -  จัดให้มีกล่องตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  -  จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
  -  จัดท าค าสั่งให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  

- การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง   กองสวัสดิการ   องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  ๑. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
  ๒. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
  ๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากร ค านึงถึงผลลัพท์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
  ๔. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้

ล าดับที่ ๑๕ 
๒.๓.๒  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๓.๒ (๑)  มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ 
๑) ชื่อกิจกรรรม  มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ  
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การมอบอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก /
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของการรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง 
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบครอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีกา ร
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย 



-๓๕- 
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓) วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔) เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      หรือหัวหน้าส่วนราชการ  
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล   หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ    
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองสวัสดิการ   องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว และรวดเร็ว ตลอดจน
การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ล าดับที่ ๑๖ 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๔.๑ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ตะบูน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
๑) ชื่อกิจกรรรม  เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ข้าราชการ   พนักงาน   และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ   และเป็น 
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี 
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะ บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง   



-๓๖- 
เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร  พระราชกรณียกิจ  และอัญเชิญ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ  เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดี
อย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว  ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออัน
ส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของ
ประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติ
ปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้ง
แนวทางด าเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ  
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรม
ที่พึงละเว้น 

๒. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้   เช่น การยกย่องชมเชย 
การมอบโล่    การประกาศเกียรติคุณ     การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน  เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควร
ด าเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

๓. การเป็นแบบอย่าง (model)   คือ   การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยเน้นจุดส าคัญ  คือ 
ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น าในการท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี  สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา และชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๔. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย  เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดข้ึนกับ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

๕. การจัดกิจกรรมรณรงค์   คือ   การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น  โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
องค์กรเป็นแนวพิจารณา  เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เหล่านั้น เช่น มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

 ๖. การประชาสัมพันธ์  คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ  กระจายข่าวในรูปแบบของสื่ อ
ประเภทต่างๆ  อย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร  ผู้รับบริการ  ประชาชน  และสังคมได้รับทราบ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร  เช่น จัดท าโปสเตอร์  ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว  แผ่นพับ   
วีดีทัศน์ เป็นต้น 

๗. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน  จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การท างานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

๘. น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

 



-๓๗- 
จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ

องค์การบริหารส่วนต าบล บางตะบูนได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน   เมื่อวันที่   ๑๖  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  การจัดท าโครงการยก
ย่องเชิดชูเกียรติพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยก
ย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่า
และสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง   
๓) วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

๒. เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
๓. เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
๔. เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 

๔) เป้าหมาย 
๑. คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
๒. คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น  ปีละ  ๒  ครั้ง 
 ๓. จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ  จ านวน  ๒  ฉบับ ( ๖ เดือนต่อ ๑ ฉบับ ) 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
   ๑. เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิน่ 
 ๒. เพ่ือให้ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๑  
 ๔. ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานเทศบาลและ 
พนักงานจ้างของเทศบาลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
ประจ าปี  ๒๕๖๑  
 ๕. ด าเนินการตามโครงการ 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
 
 



-๓๘- 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางตะบูนมีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 

 
ล าดับที่ ๑๗ 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๒.๕.๑ ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๒.๕.๑ (๑) กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑) ชื่อกิจกรรรม  กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน ของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือ
ให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ   และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ  
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตและส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 ๒. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
๔) เป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 ๒. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 ๓. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 



-๓๙- 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการครบทุกส่วนราชการ 

 
ล าดับที่ ๑๘ 

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๕.๑(๑) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
๑) ชื่อกิจกรรรม  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามก ฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
๓) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกลการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๔) เป้าหมาย 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน              
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ  
 -  การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 -  การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
 -  การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA 



-๔๐- 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 

 
ล าดับที่ ๑๙ 

๒.๕.๓ ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
๒.๕.๓ (๑) มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๑) ชื่อกิจกรรรม  มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสา มารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิ ดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางตะบูน  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ตะบูนขึ้น เพื่อด าเนินการ เป็นมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 ๒. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
๔) เป้าหมาย 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  
๖) วิธีด าเนินการ  
 ๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 ๒. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
 ๓. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและยุติธรรม 



-๔๑- 
๔. เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลบางตะบูนให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการ
จัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
อย่างถูกต้อง 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ล าดับที่ ๒๐ 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
๓.๑.๑ (๑)มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
๑) ชื่อกิจกรรรม  มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้ อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ตะบูน จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนให้บริการ ณ ห้องส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  
เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลอยู่
ตลอด เพ่ือประชาชนจะได้สามา รถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 



-๔๒- 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมชอ่งทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ตะบูน 
๔) เป้าหมาย 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน จ านวน ๑ แห่ง 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 ๓. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 ๔. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๕. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๖. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 ๗. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด :  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีสถานที่ที่สามารถเข้ามาดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ 
 

ล าดับที่  ๒๑ 
๓.๑.๒  มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.๑.๒ (๑) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหา การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
๑) ชื่อกิจกรรรม  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 



-๔๓- 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน  โครงการและอ่ืนๆ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน จึงได้จัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลายขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 ๒. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 ๓. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
๔) เป้าหมาย 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้สะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้งในและนอกพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด : จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

 



-๔๔- 
ล าดับที่ ๒๒ 

๓.๑.๓  มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 
๓.๑.๓ (๑) มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑) ชื่อกิจกรรรม  มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงา น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประช าสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อสังคม    
(Social Media) การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ วิทยุ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน     
ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 ๓. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
๔) เป้าหมาย 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า  ๗  รายการ 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้งในและนอกพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
 -  บอร์ดหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
 -  บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหมู่บ้านต่าง ๆ 
 -  ประกาศเสียงตามสายและไร้สาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าวชุมชน/รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 -  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้    
บริการประจ า 
 -  จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
 -  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
 -  ประกาศผ่านเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 



-๔๕- 
 

๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด : จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลได้หลาย
ช่องทางมากขึ้น 

ล าดับที่ ๒๓ 
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะก าด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
๓.๒.๑ (๑)  โครงการเวทีประชาคม 
๑) ชื่อกิจกรรม   โครงการเวทีประชาคม 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีถือเป็นปัจจัยส าคัญของการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีนโยบายที่จะพัฒนางานด้านต่างๆ ในท้องถิ่น โดยการบูรณาการท างานร่วมกันของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านขับเคลื่อนสู่การพั ฒนาท้องถิ่นของตน น าแผน
ชุมชนสู่การปฏิบัติเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตน  ซึ่งใน
การประชาคม  ถือเป็นการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชนด้วยตนเอง  เป็น
เวทีของการพูดคุยแลกเปลี่ยนถกแถลง (ไม่ใช้โต้เถี ยง) เกี่ยวกับข้อมูล  เช่น การแก้ไขปัญหาในชุมชน การวาง
แผนพัฒนาชุมชน การก าหนดข้อตกลงร่วมกัน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีวัตถุประสงค์หรือ
สนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นการรวมตัวกันตามสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือให้ประชาชนเสนอ
ปัญหา ความต้องการ แ ลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนโดยผ่านเวทีประชาคม ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางตะบูน  จึงจัดท าโครงการเวทีประชาคมดังกล่าวขึ้น  
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนเสนอปัญหา  ความต้องการ 
 ๒. เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการ/กิจกรรมของชุมชน 
 ๓. เพ่ือให้การบริหารงานของอบต. เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๔. เพ่ือเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและ
น าไปสู่ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กร 
 ๕. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา 
๔) เป้าหมาย 
 ประชาชนที่เข้าร่วมประชาคม  
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
 
 



-๔๖- 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้แทนประชาคมแต่ละหมู่บ้านทราบ  โดยออกหนังสือเรียนเชิญ 
 ๓. จัดประชุมประชาคมต าบลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 ๔. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ  
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
 ๑. ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้มีการน าเสนอแผนงานและโครงการ/กิจกรรมของ
หมู่บ้านจัดล าดับความส าคัญ เพื่อจะสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง 
 ๒. ส่งเสริมการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
 ๓. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและน าไปสู่ความพ่ึง
พอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กร 
 ๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนเอง 

 
ล าดับที่ ๒๔ 

๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
๓.๒.๒ (๑) มาตรการขั้นตอนและกระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๑) ชื่อโครงการ  มาตรการขั้นตอนและกระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๔๑ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ ที่ได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ราชการ อุปสรรคความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร   ให้เป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณีท่ีอยู่ของบุคคลนั้น  ให้แจ้งผลการ
ด าเนินการให้ทราบด้วยนอกจากนี้มารตรา ๔๒  ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีอ านาจออก กฎระเบียบ  ข้อบังคับ 
หรือประกาศ  เพื่อใช้บังคับส่วนราชการอ่ืน มีหน้สที่ตรวจสอบว่า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นเป็น
อุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน หรือล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่ เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ .ศ. ๒๕๕๒  ข้อ ๑๘ ได้
ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หรือ
ส่วนราชการหรือจ าเป็นให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยา มีสิทธิเสนอค าร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้  
 



-๔๗- 
 

และข้อ ๑๔ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วน ราชการผู้รับค าร้องทุกข์ออกใบรับค าร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็น
หลักฐาน นอกจากนี้ข้อ ๒๕ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการได้รับค าร้องทุกข์ต้องตอบแจ้งการรับค าร้องไปยังผู้ร้อง
ทุกข์ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดภายใน ๑๕  วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าร้องทุกข์ การแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นรวมทั้งเปิดช่องทางที่ให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับบริการที่เท่าเทียมกันและโปร่งใส ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  
จึงได้มีมาตรการขั้นตอนและกระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
๓) วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
  2. เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการในการร้องเรียน 
  ๓. เพ่ือให้การบริหารงานของ อบต. เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
 
๔) เป้าหมาย 
  ช่องทางและข้ันตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
  ๑. จัดท าขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   - ตู้รับเรื่องร้องเรียน 
   - กล่องแสดงความคิดเห็น 
   - ผ่านเว็บไซต์ อบต. 
   - ผ่าน faecbook อบต. 
   - สายตรงผู้บริหาร 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หลากหลาย 
  ๒. ประชาชนทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการในการร้องเรียน 
  ๓. การบริหารงานของ อบต. มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 



-๔๘- 
ล าดับที่ ๒๕ 

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๓.๒.๓ (๑) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
๑) ชื่อกิจกรรรม  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจตรา กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการต ามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียน /ร้องทุกข์
เสร็จแล้วแจ้งให้ผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 ๒. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย ตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 ๓. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
๔) เป้าหมาย 
 ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทุกราย 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแล้วผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  ๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
  ๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

 

 

 



-๔๙- 

ล าดับที่ ๒๖ 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
๓.๓.๑ (๑) กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑) ชื่อกิจกรรรม  แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๗ (๒) ก าหนดให้มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอ บด้วย ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ี
ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน  และเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหารท้ องถิ่นมอบหมาย  โดยมีหน้าที่จัดท าร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด และจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลขึ้นมา 
๓) วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้มีคณะกรรมการในการจัดท าร่างแผนพัฒนา และร่างแผนการด าเนินงาน 
๔) เป้าหมาย 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน จ านวน ๑ ชุด 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ในการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล  
ประกอบด้วย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามที่ระเบียบฯ ก าหนด และตัวแทนภาคประชาคม ซึ่งจะมีวิธีด าเนินการ
ดังนี้ 
 ๑. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 ๒. ในที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ องค์การบริหารส่วนต าบล  คัดเลือกกันเองจ านวนสามคนเพื่อ
เป็นกรรมการ ซึ่งจะมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก เมื่อได้กรรมการ
ครบแล้วน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : องค์การบริหารส่วนต าบล มีคณะกรรมการในการจัดท าร่างแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลและร่างแผนการด าเนินงาน 



-๕๐- 
ล าดับที่ ๒๗ 

๓.๓.๑(๒) กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมระดับชุมชน/อบต. 
๑) ชื่อกิจกรรรม  การจัดประชุมประชาคมระดับชุมชน/อบต. 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ (๑) ความว่า คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่นรับทราบปัญหา 
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐ .๒/ว ๕๗๙๗ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕ ๕๙ ก าหนดไว้ในข้อ ๓ .๓ การจัดประชุมประชาคมท้ องถิ่นให้ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ               
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ 
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต 
โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ 
 ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วน  จึงได้จัดประชุมประชาคมระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล  
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมลูในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๒. เพ่ือให้มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง 
 ๓. เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๔) เป้าหมาย 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. ด าเนินการจัดประชุมประชาคมระดับชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน        
จ านวน ๔  หมู่บ้าน  เพ่ือน าข้อมูล/โครงการที่เป็นปัญหา 
 ๒. ด าเนินการจัดประชุมประชาคมระดับองค์การบริหารส่วนต าบลโดยน าข้อมูล/โครงการในระดับ
ชุมชน และโครงการอื่นๆ ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 



-๕๑- 
 

๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  ๑. ท าให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง 
  ๒. ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ส าหรับเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ล าดับที่ ๒๘ 
๓.๓.๓ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑) ชื่อกิจกรรรม  การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปูาหมายภารกิจหรือไม่ ตลอดจนการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้โดยการแต่ งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน  ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินการ  ในการที่จะน าผลที่ได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการด าเนินการ  ซึ่งจะบ่งชี้ว่า  
วิธีการแผน หรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จบรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด 
ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๓) วัตถุประสงค ์
 เพ่ือจะได้น าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น 
๔) เป้าหมาย 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีผู้แทนภาคประชาชน ๒ คน  ผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่น ๒ คน  ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส านักปลัด  

๒. คณะกรรมการฯ  และองค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดและจัดท าแบบการป ระเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๓. รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 ๔. ผู้บริหารแจ้งกองต่างๆ ทราบ 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 
 



-๕๒- 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  งานวิเคราะห์  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ท าให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลน าผลที่ได้จากการประเมินมา
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๒๙ 

๔.๑ มีการจัดวางบระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
๔.๑.๑ (๑) กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
๑) ชื่อกิจกรรรม  การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ.
๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่ วนต าบลบาง
ตะบูน จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็น
ประจ าทุกป ี
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของ องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ตะบูน 
 ๒. เพ่ือสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 ๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 
๔) เป้าหมาย 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดังองค์กร 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 ๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  



-๕๓- 
 

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
 ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  ๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

ล าดับที่ ๓๐ 
๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๑) ชื่อกิจกรรรม  ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไ ป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้าน 
การเงิน และบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ 
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็น
เป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม่เพียง ใด การที่
ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมาย 
 



-๕๔- 
 

งานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร 
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
ทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน   พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายในให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ขึ้น 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเ งินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
๔) เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ๒. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางตะบูน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 ๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
 
 



-๕๕- 
 

๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด :  
 ๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานฯ ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 ๒. กิจกรรมการการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
 ๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 ๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 ๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 ๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง 
 

ล าดับที่ ๓๑ 
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
๔.๒.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอนย้ายข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง 
๔.๒.๒(๑)  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
๑) ชื่อกิจกรรรม   มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้ าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน  การวางระเบียบและข้อบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก า กับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลข ององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน
เป็นไปอย่างโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ประชาชน มีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๒. เพ่ือให้ เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 
๔) เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
 



-๕๖- 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน  ย้าย    
-แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแต่งตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

-การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่นๆ และ ก .อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

-มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
-มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
-ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
-การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
-ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่

ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก. อบต.จังหวัด) 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
-แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ

เลื่อนระดับ /การเลื่อนต าแหน่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวขิอง อย่างเคร่งครัด 

-มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ /เลื่อน
ต าแหน่ง 

-มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก .อบต.จังหวัดอ่ืน  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์
ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 

-มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมก ารจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ /

การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
-มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
-ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการ

ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
-การเลื่อนระดับ /การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
-ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนจะออกค าสั่ง

แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่ องค์การบริหารส่วนต าบลรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 
 



-๕๗- 
 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
-แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่

องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

-มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 

-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

-มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจาณากร
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  เพื่อประกอบการพิจารณาความติความชอบ เช่น
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสมและข้อมูลการลา เป็นต้น 

-มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้ แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

-นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
๗)ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
            ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารรณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ  
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
เปิดเผยและสามา รถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

 
 
 
 
 
 



-๕๘- 
 

ล าดับที่ ๓๒ 
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
๔.๒.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ่าย การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
๔.๒.๒(๑)  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
๑) ชื่อกิจกรรรม  การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติ ม ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานการรับ- จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณท่ีสิ้นสุด ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้าง ขวาง
ในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปกปูองรักษา
ประโยชน์ของตน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  จึงต้องรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้กับ
ประชาชนได้รับทราบ 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบผลการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
๔) เป้าหมาย 
 เอกสารสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และประมาณการรับ-จ่ายเงิน 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 ๓. ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และน างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเผยแพร่ในเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔. ประกาศรายงานผลการรับ-จ่ายเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณเพ่ือให้ประชาชนทราบ 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
 

 



-๕๙- 
 

๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
 ๑. ท าให้ประชาชนได้รับทราบการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
 ๒. ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ตะบูน 
 

ล าดับที่ ๓๓ 
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
๔.๓.๑  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
๔.๓.๑(๑) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาอบต. 
๑) ชื่อกิจกรรรม  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาอบต. 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้ อมที่จะรับ
ภารกิจและจัดบริการให้แก่ชุมชน จึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการเพื่อให้สมาชิกอบต. มีความรู้และทักษะด้านการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภา อบต. ให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบล พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือสร้างการเรียน รู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภา อบต. ให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 ๒. เพ่ือให้สมาชิกสภา อบต . ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาอบต.  ได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
๔) เป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  และหน่วยงานอื่นที่จัดฝึกอบรม 
 
 
 
 



-๖๐- 
 

๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
หน่วยงานภายนอกจัดฝึกอบรม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาอบต.  เข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
 ๒. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาอบต.  เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม/สัมมนา หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเอง 
 ๓. แจ้งให้สมาชิกสภาอบต. ผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
 ๔. ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาอบต.  และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช่งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด : จ านวนสมาชิกสภาอบต.ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  ๘  รายได้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  ๑. สมาชิกสภาอบต. มีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  ๒. สมาชิกสภาอบต. ได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
  ๓. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาอบต. เป็นไปอย่างถูกาต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 

ล าดับที่ ๓๔ 
๔.๓.๒  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
๔.๓.๒(๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑) ชื่อกิจกรรรม  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น มีอิสระเต็มที่ในการด าเนินง าน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
บางตะบูน มีบรรยากาศในการท างานแบบมีส่ วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต 



-๖๑- 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรวมเป็น
คณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 ๒. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
๔) เป้าหมาย 
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  จ านวน  ๘  คน 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาอบต. ใช้ส าหรับการประชุม 
 ๒. แต่งตั้งสมาชิกสภาอบต.  เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การตรวจรายงานการประชุมสภาฯ การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 ๓. สมาชิกสภา อบต. ตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 -  สมาชิกสภาอบต. เข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 -  การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๒- 
 

ล าดับที่ ๓๕ 
๔.๓.๒  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
๔.๓.๒(๒) กิจกรรมการให้ความรู้ในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  
๑) ชื่อกิจกรรรม  การให้ความรู้ในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมารัฐบาลได้เร่งรัดจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  ในปัจจุบันได้มีบุคลากรเข้ามาท างานใน
องค์กรเหล่านี้เป็นจ านวนมาก  ทั้งท่ีมีสถานะเป็นราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และบุคลากรที่มาจากการ
เลือกตั้งอันได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือให้บุค คลดังกล่าวมาท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
และด าเนินงานองค์กรและชุมชนท้องถิ่น  บุคลากรเหล่านี้ย่อมมีความแตกต่างกัน  ทั้งแนวคิด ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินงาน  บริหารจัดการองค์กรและชุมชน การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร  จะช่วยลดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ท าให้การพัฒนางานและ 
การประสานงานดีขึ้น เป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานขององค์กรให้เข้มแข็งในการตอบสนองและ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  ให้เป็นองค์กรที่เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน  
 จากบทบาทหน้าที่รับผิดชอบส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ การบริหารงาน ในองค์กรปกครองท้องถิ่น  ต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายท้องถิ่น  ที่ส าคั ญเกี่ยวกับกิจการสภาและ
สวัสดิการของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นและการตีความตัวบทกฎหมายในการบังคับใช้ให้ถูกต้องและ
เหมาะสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงต้องมีความรู้กฎหมายเฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน  
ซึ่งการปฏิบัติงานระเบียบ ข้อบังคับ  กฎหมายท้องถิ่นบา งครั้งเป็นกา รปฏิบัติไม่ถูกต้อง  องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเป็นองค์กรของรัฐ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จึงถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนา  ถือว่าเป็นความผิดทางปกครองตามากฎหมายปกครอง
ตามกฎหมายปกครอง จึงท าให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องถูกฟูองต่อศาล
ปกครองโดยไม่ตั้งใจจึงจ าเป็นที่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นต่างๆ กฎหมายปกครอง ระเบียบกฎหมายเกี่ ยวกับกิจการและสวัสดิการ  เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะหน้าที่ในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน อันจะเป็นแนวทางท่ีจะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ท้องถิ่น  กฎหมายปกครอง  กิจการสภาและสวัสดิการท้องถิ่น  รวมถึงเสริมสร้างทักษะและความสามารถใน
การปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ในการท างานด้าน
กฎหมาย 
  
 



-๖๓- 
 

๓. การให้ความรู้เกี่ยวกับตัวอย่างคดีปกครองที่เก่ียวข้องกับ อปท. ทั้งในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับการบริหาร
สาธารณะตามอ านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ข้อพิพาททางกิจการสภา รวมทั้ง
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๔) เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  ปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางตะบูน  หัวหน้าส่วนต่างๆ  บุคคลกรในหน่วยงาน  และผู้ที่สนใจ  
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิน่ 
 ๒. เพ่ือให้ ผู้บริหารท้องถิ่น , สมาชิกสภาอบต . พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบใน
โครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๓. จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับ กฎหมายว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น , 
กฎหมายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  ฯลฯ   
  ๔. ด าเนินการตามโครงการ 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 -  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายสามารถปฏิบัติงานด้วยความรู้และความเข้าใจใน
หลักการและลักษณะงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 -  ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายปกครอง กิจการสภาและ
สวัสดิการท้องถิ่น  รวมถึงเสริมสร้างทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

ล าดับที่  ๓๖ 
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
๔.๔.๑ (๑) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๑) ชื่อกิจกรรรม  การติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 
 
 



-๖๔- 
 

๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 ๒. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๔) เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  และจังหวัดเพชรบุรี 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 ๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
 ๓. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 ๔. บันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๕. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 ๖. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ ๔,๐๐๐  บาท 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด : จ านวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับการทุจริต 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 

ล าดับที่  ๓๗ 
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
๔.๔.๒ (๑) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องการทุจริต 
๑) ชื่อกิจกรรรม  มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองการทุจริต  
 
 



-๖๕- 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ ตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  และนโยบายของ
รัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่ งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การ
สร้างความเข็มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ 
ซึ่งองค์การบริหารส่ วนต าบลบางตะบูน มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง  โดยการมีส่วนร่วมของภารรัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น  การที่อง ค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้านในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่น ในการนี้การมีเครือข่ายที่ดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะ
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนในการร่วมคิด ร่วม
พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น
องค์การบริหา รส่วนต าบลบางตะบูนพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น  จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข็มแข็ง 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือสร้างแกนน า  แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๒. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน  ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 ๓. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๔) เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา  และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางตะบูน เข้ามารมีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้ารการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางตะบูนบางตะบูน 
๕) พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๖) วิธีด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
 ๒. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียงโดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 ๓. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางตะบูน ในการร่วมคิด ร่วมพิจาณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่ วมตรวจสอบเพื่อ
ปูองกันการทุจริต 



-๖๖- 
 

 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการ
ทุจริต 
 ๕. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน กับบุคคล องค์กร 
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 ๗) ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ท าให้เกิดแกนน า  แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  ๒. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้  ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
  ๓. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
บางตะบูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 

 

 



 

 

 

 


