
 

คํานํา 
 
  การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดร้ังความเจริญกาวหนาการ        
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง   ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ การเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่ หนวยงานใน
ภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถ แขงขันกับ
ตางประเทศไดอยางทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมเพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆกัน โดย
การปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ที่ถูกตอง รวมท้ัง เขาใจวิธีดําเนินชีวิตท่ี
สมควรและมีคุณคา  

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ 
กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิด การ
ทุจรติได  

เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลบาง
ตะบูน  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน พ.ศ.๒๕๖๐– 
๒๕๖๔  ขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธของใหบรรลุเปาหมายและเปนการถือปฏิบัติตามคําสั่งท่ี 
๖๙/๒๕๕๗  เร่ือง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเปนนโยบายระดับชาติ
ดวย 
 
 

สํานักปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
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หนา 
 

สวนที่ ๑ บทนํา           ๑ 
  องคประกอบ    ประกอบดวย 
            การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 

     หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
            วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
   เปาหมาย 
   ประโยชนของการจัดทําแผน 
 
 สวนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต       ๕ 
   องคประกอบ ประกอบดวย 
   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ ๔ ป 
   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   แยกตาม ๔ มิติ 
 
สวนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ    ๙ 
  
    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนท่ี ๑  
บทนํา 

 
๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแกการ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นแตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑)การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒)สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 ๓)สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๕)สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 ๖)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ 
 ๗)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
 สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี ้
 ๑)โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต แตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต 
 ๒)สิ่งจูงใจ  เปนท่ียอมรับวาสภาวะเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความรํ่ารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจรติมากยิ่งข้ึน 
 ๓)การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหลานี้ 
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๔)การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ

ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
 ๕)การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครวั 
 ๖)การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเคร่ืองวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม 
 ๗)มีคานิยมที่ผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซอนมากย่ิงขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรทัธาตอระบบการปกครอง
สวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคลองกับ
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ใช
ประเมินการทุ จริตคอรรัปชั่ นทั่ วโลก ท่ี จัด โดยองคกรเพื่ อความ โปรงใสนานาชาติ  (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยูที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับที่  ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ ๓ ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 
๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป ๒๕๕๘ ไดลําดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวา
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง 
 แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ .๒ ๕ ๔ ๖  ก า ร จั ด ต้ั งอ งค ก รต า ม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ  



วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทาํใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทย ประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน 
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โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ 
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทย
บางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเร่ืองปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการ
ทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน ซึ่งสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความ
พยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป 
พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ีอใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรบัรูการทุจริต (Corruption 
Perception Index – CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น 
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
จากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานหลักรอยเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรกุ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในการปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร 
จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพื่อ
กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
ตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 ๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 



 ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 

 -๔- 
 

๓) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ที่ด ี(Good Govermance)  
 ๔ ) เ พ่ื อ ส ง เส ริ ม บ ท บ า ท ก า รมี ส ว น ร ว ม  (people’s participation)  แ ล ะ ต ร วจ ส อ บ            
(People’s aidot) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 
๔. เปาหมาย 
 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคมุและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 ๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 
 
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง  อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม   และอุดมการณในการ 
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 ๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
(Good Govermance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด รวมทํา รวมจัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มี่ความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจรติ 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจรติ 
 ๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ 



ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือเปน
เครอืขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางย่ังยื 

-๕- 
สวนท่ี ๒ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป 
(พ.ศ.๒๕๖0 –๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
 

มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ป ๒๕๖0 ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต 

๑.๑ การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกบุคลากร 
ขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร/ฝายสภาทองถิ่น และ
ขาราชการประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.๑.๑ (๑) โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร อบต. 
๑.๑.๒ (๑)  กิจกรรมใหความรู 
เร่ือง ผลประโยชนทับซอนใหกับ
พนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลและพนักงานจางองคการ
บริหารสวนตําบล 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 ๑.๒ การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

๑.๒.๑(๑) โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหกับ กลุมสตรีใน
เขต อบต.บางตะบูน 
๑.๒.๒(๑) โครงการสรางจิตสํานึก
ดานอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๑.๒.๓(๑) โครงการสงเสริมอาชีพ
ใหแกกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี อบต. 
บางตะบูน  
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

 ๑.๓ การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 
 
 

๑.๓.๑(๑) โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 
๑.๓.๒(๑) โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูใหกับ
เด็กและเยาวชนในตําบล 
๑.๓.๓(๑) โครงการคายคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือพัฒนาครอบครัว 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๖- 

 

 

มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ป ๒๕๖0 ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 

๒.๑.๑ กิจกรรมการประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 ๒.๒ มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการการออกคําส่ัง
มอบหมายของนายกองคการบรหิาร
สวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  และหัวหนาสวนราชการ 
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรมการควบคุมการ
เบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรมเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง 
๒.๒.๓ (๑) มาตรการปองกันการ
ทุจริตและสรางความโปรงใสในการ
ดําเนินงานดานงานการเงินและบัญชี 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 

 

 ๒.๓ มาตรการใชดุลยพินิจและ
ใหอํานาจหนาที่ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมือง 
ที่ดี 

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติราชการ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัตติน
ใหเปนท่ีประจักษ 

๒.๔.๑(๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
พนักงานสวนทองถิ่นและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลบาง
ตะบูน ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน  

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

 

 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณี
ไดทราบหรือรับแจงหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

๒.๕.๑(๑) กิจกรรมจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล 
๒.๕.๒(๑) กิจกรรมใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ีทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ 
๒.๕.๓ (๑) มาตรการแตงต้ัง
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 

มิติที่ ๒ รวม ๗ กิจกรรม/๔ มาตรการ 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 
 



 

-๗- 

 

มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ป ๒๕๖0 ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การสงเสริม
บทบาทและการ
มีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 

๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน 

๓.๑.๑(๑) มาตรการปรับปรุงศูนย
ขอมลูขาวสารองคการบริหารสวน
ตําบลใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
๓.๑.๒ (๑) มาตรการเผยแพรขอมูล
ขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย 
๓.๑.๓(๑) มาตรการจัดใหมีชองทาง
ที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบล 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 

 

 ๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/
รองทุกขของประชาชน 

๓.๒.๑(๑) กิจกรรมดําเนินงานศูนย
รับเร่ืองราวรองทุกข 
๓.๒.๒(๑) โครงการ อบต. ใหบริการ
ประชาชน 
๓.๒.๓(๑) กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ 

ไมใช
งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 ๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๓.๓.๑(๑) กิจกรรมแตงต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล 
๓.๓.๑(๒) กิจกรรมการจัดประชุม
ประชาคมระดับชมุชน/อบต. 
๓.๓.๓(๑) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 

 

มิติที่ ๓ รวม 
๑ โครงการ/๕ กิจกรรม/ 

๓ มาตรการ 
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๘- 

 

มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ป ๒๕๖0 ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

๔.๑.๑(๑) กิจกรรมการจัดทํา
รายงานการควบคมุภายใน 
๔.๑.๒(๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 ๔.๒ การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
ปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ตามชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได 

๔.๒.๒(๑) กิจกรรมการรายงานผล
การใชจายเงินใหประชาชนไดรับ
ทราบ  

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 

 ๔.๓ การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

๔.๓.๑(๑) กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต. 
๔.๓.๒(๑) กิจกรรมการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา 
อบต.บางตะบูน 
๔.๓.๓(๑) กิจกรรมใหความรูในดาน 
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ  
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
๑๐,๐๐๐ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
๑๐,๐๐๐ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
๑๐,๐๐๐ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
๑๐,๐๐๐ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 

 

 ๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจรติ 

๔.๔.๑(๑) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  

มิติที่ ๔ รวม ๕ กิจกรรม ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

 



 

-๙- 

สวนท่ี ๓ 
มิติที่ ๑  การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 ๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๑.๑.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่น 
๑.๑.๑ (๑) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 
๑) ช่ือโครงการ  โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาองคกรนั้น ยอมตองอาศัยการลงทุนในหลายๆดาน อันไดแก การลงทุนดานการเงิน      
ดานวัตถุดิบ ดานเทคโนโลยี และอีกปจจัยหนึ่งท่ีขาดไมได คือ การลงทุนดานทรัพยากรมนุษย พนักงานใน
องคกรถือเปนทรัพยากรอันมีคุณคา เราจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคน เพ่ิมความรู
ความสามารถใหกับพนักงาน เพ่ือใหการทํางานในแตละสายงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และสงผลไปสูการ
พัฒนาองคกรใหกาวไกลและมั่นคงตอไป การฝกอบรม เปนวิธีการพัฒนาบุคคลอยางหนึ่งที่จะชวยใหคนมี
คุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน การฝกอบรมจึงเปนสิ่งที่สําคัญและมีความจําเปนอยาง
มากสําหรับทุกหนวยงาน ใน สภาวการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมีการแขงขันสูงมาก 
โดยสาเหตทุี่ตองมกีารฝกอบรม และประโยชนของการฝกอบรมอาจประมวลไดดังนี้  

๑. ไมมีสถาบันการศึกษาใด ที่สามารถสอน และผลิตนักศึกษาใหสามารถเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน 
ตางๆ ไดในทันทีหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว จึงจําเปนตองมีการฝกอบรมบุคคลที่เพ่ิงเร่ิมเขาทํางานใหมๆ 
และไมเคยมีประสบการณในการทํางานนั้นมากอน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานหนวยงานนั้นไดอยางถูกตองตาม 
ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติและกฎ ระเบียบขอบังคับตางๆ ของหนวยงานนั้น 

๒. จะชวยใหบุคคลตางๆ ในหนวยงาน สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ 
เปลี่ยนแปลงใหมไดอยางถูกตอง  

๓. จะชวยปรับปรุงความสามารถในการททํางานใหสูงขึ้น ใหมีความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนะคติ 
รวมถึงมีแนวคิดหรือวิทยาการใหมๆ อันทันสมัย ชวยลดเวลาในการตรวจสอบแกไขงานใหนอยลงเปนการแบง 
เบาภาระของผูบังคับบัญชาไดมากขึ้น   

๔. จะชวยเพิ่มผลผลิต หนวยงานจะไดผลงานมากข้ึน เพราะผูปฏิบัติงานทํางานไดมาตรฐานและ   
ตามความตองการของหนวยงานดวย  

๕. จะชวยใหบุคคลไดมีโอกาสพัฒนาทาทีและบุคลิกภาพของตนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่มี 
ความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น  

๖. จะชวยเสริมสรางความสัมพันธการติดตอประสานงาน และการใหความรวมมือระหวางผูเขารับ 
การอบรม และผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกัน  
 ๗. ชวยลดความเสียหายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานลงไดในกรณีการใชเครื่องมือ อุปกรณ 
ใหมๆ ปญหาและอุปสรรคของการฝกอบรม  

 
 



 
 

-๑๐- 
 

การฝกอบรมเปนสิ่งท่ีสําคัญและมีความจําเปนอยางมากในปจจุบันแตการฝกอบรมอาจจะไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควรถาการฝกอบรมนั้น ตองประสบกับปญหาและอุปสรรคตางๆ อาจสรปุไดดังนี้  

๑. กําลังเจาหนาที่ : จําเปนจะตองใชเจาหนาที่หลาย คน เพ่ือดําเนินการดานตางๆ ตลอดทั้งหลักสูตร 
ดังนั้น ถาการฝกอบรมนั้น มีเจาหนาที่ไมเพียงพอ ก็ทําใหการ ดําเนินการในดานตางๆ ไมราบรื่น และการ
ฝกอบรมน้ันอาจไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร  

๒. งบประมาณ : ปกติแลวการจัดฝกอบรมแตละคร้ัง จะตองมีคาใชจายจริงที่ใชในการจัดดําเนินการ
ฝกอบรม และคาใชจายแฝง เชน  คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ที่หนวยงานตนสังกัดจะตองจายใหกับผูเขารับการอบรม 
ทั้งนี้งบประมาณแตละหลักสูตร จะมากหรือนอย ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ระยะเวลา กิจกรรม 
การศึกษา/ดูงาน วิธีการฝกอบรม สถานท่ี จํานวนผูเขารับการฝกอบรม ฯลฯ ฉะนั้น ถามีงบประมาณในการ 
ฝกอบรมไมเพียงพอ ก็อาจเปนอุปสรรค ทําใหไมสามารถดําเนินการฝกอบรมตามที่ตองการได  

๓. อุปกรณตางๆ ที่จําเปนตองใชในการฝกอบรมรวมถึงโสตทัศนูปกรณตางๆ : การฝกอบรมทุก
หลักสูตรจําเปนจะตองใชทั้งอุปกรณในการฝกอบรมและโสตทัศนูปกรณ ตางๆ ขึ้นอยูกับลักษณะของหลักสูตร
ฝกอบรมวาเนนใหความรูในเชิงวิชาการ และ/หรือเนนภาคปฏิบัติดวย  

๔. สถานที่จัดฝกอบรม : เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีจะขาดเสียมิไดซึ่งจะตองเหมาะสมและสอดคลอง
กับหลักสูตร ฝกอบรม เร่ืองที่จัดฝกอบรม จํานวนผูเขารับการฝกอบรม กลุมและระดับของผูเขารับการ
ฝกอบรม ฯลฯ จึง จะชวยเสริมใหการฝกอบรมนั้น บรรลุผลสําเร็จไดมากยิ่งข้ึน  

 ๕. เวลา : การจัดฝกอบรมแตละคร้ัง จะตองมีเวลาเพียงพอสําหรับการเตรียมการและดําเนินการ
ตางๆ ทั้งกอน ระหวางและหลังการฝกอบรม ซึ่งข้ันตอนและกิจกรรมดําเนินการของแตละหลักสูตรยอม
แตกตางกัน และจะใชเวลามากนอยแตกตางกันดวย  

๖. ผูเขารับการฝกอบรม : ในการจัดฝกอบรมแตละคร้ังถึงแมวา จะมีปจจัยตางๆ อยางเพียบพรอม
และสามารถ ดําเนินการในดานตางๆ อยางดีเยี่ยมเพียงใดก็ตาม การฝกอบรมน้ันอาจจะไมประสบความสําเร็จ
ก็ไดถาผูเขา รับการฝกอบรมไมใหความรวมมือในดานตางๆ อยางจริงจัง เชน ไมใหความสนใจกับการฝกอบรม 
ขาด ฝกอบรมบอยๆ ไมเขารวมกิจกรรมตาง ที่กําหนดไวในหลักสูตร ไมสงผลงานตามที่ไดรับมอบหมาย ฯลฯ  

๗. วิทยากร : วิทยากรจะเปนผูนําเสนอเนื้อหาสาระ ถายทอดความรูและประสบการณรวมถึงการ
กระตุน ใหผูเขารับการฝกอบรมไดเกิดการเรียนรูในเน้ือหาวิชาตางๆ ตามประเด็นที่กําหนดไวในหลักสูตร
ฝกอบรมนั้น  

๘. ผูบังคับบัญชาและหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการฝกอบรม การฝกอบรมขึ้นอยูกับนโยบายของ
หนวยงาน ทัศนคติหรือวิสัยทัศของผูบังคับบัญชา การคัดเลือกบุคคลที่ มีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร  หรอืไมมีความพรอมที่จะเขารับการฝกอบรม   หรือไมเห็น ความสําคัญของการฝกอบรม โดยเฉพาะ 
บุคคลที่ไมไดมีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับหลักสูตรหรือเรื่องที่ ฝกอบรม ก็ยอมจะเปนปญหาหรืออุปสรรค
ตอความสําเร็จของโครงการฝกอบรมนั้นทั้งสิ้น 

 ๙. ความรวมมือของฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ : การที่จะจัดฝกอบรมแตละคร้ัง จะตองอาศัยความ
รวมมือของฝายตางๆ ที่เก่ียวของทั้งหมด ถาปราศจากความรวมมือของฝายตางๆ แลว การฝกอบรมนั้น        
ก็ยากที่จะดําเนินการไปไดอยางราบรื่นดวยดี 
 



 
 
 

-๑๑- 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑.เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุกระดับมีความรูความเขาใจตอการปฏิบัติหนาที่และ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒.เพ่ือสรางความสามัคคีในองคกร 
๔) เปาหมาย 
 ๓.๑เชิงปริมาณ 
  คณะผูบริหาร พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง เขารวมกิจกรรม  ๒๘  คน 
 ๓.๒เชิงคุณภาพ 
  คณะผูบริหาร พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจางปรับปรุงความสามารถในการทํางานให
สูงขึ้นและชวยเสริมสรางความสัมพันธการติดตอประสานงาน  สามารถดําเนินโครงการเสร็จตามกําหนดเวลา 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เปนสถานท่ีที่ไกลจากพื้นที่เทศบาลตําบลนายาง เปนพ้ืนที่ที่สามารถใหผูเขารับการอบรมทํากิจกรรม
ภาคสนามไดมีอุปกรณอํานวยความสะดวก ปลอดภัย เพ่ือปองกันการหลบหลีกไมเขารวมกิจกรรม 
๖) วิธีดําเนินการ 
 การเตรียมการกอนฝกอบรม 
       ๑.   รางหลักสูตรฝกอบรม  
       ๒.   ติดตอประสานงานผูเก่ียวของ ดังนี้                                                                      
            - วิทยากร เพ่ือกําหนดวันฝกอบรม  หัวขอเร่ืองในการฝกอบรม  เอกสารตาง ๆ ที่ใชในการฝกอบรม 

      ๓  เขียนโครงการ ทําบันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณ โดย แนบโครงการท่ีมีงบประมาณ 
พรอมกําหนดการ 

      ๔   ทําบันทึกถึงผูอํานวยการแตละกอง และประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เร่ือง ขอรายชื่อ
ผูเขารวมอบรมพรอมแนบใบตอบรบั 

      ๕   ทําบันทึกติดตอหนวยงานตาง ๆ หลังอนุมัติโครงการ ดังนี้ 
              - จดหมายภายนอกสถานที่ทํางานของวิทยากร เรื่อง ขออนุญาตใหเปนวิทยากร (แนบ
โครงการไมมีงบประมาณ)  โดยทําบันทึกถึงนายกอกงคการบริหารสวนตําบลลงนามจดหมาย 

              - ผูอํานวยการกองคลังเรื่องขอเบิกคาใชจาย (แนบใบอนุมัติจริง/โครงการท่ีมีงบประมาณ/
กําหนดการ/ใบขอใชงบประมาณจริง) 
                 - คาตอบแทนในนามชื่อวิทยากร 

                 - คาใชจายที่เหลือในนามชื่อของหัวหนาสํานักปลัด 

             - ติดตอสถานที่ที่ใชในการอบรม 
               -ทําเอกสารประกอบการฝกอบรม (เทากับจํานวนผูเขาฝกอบรม) 
               - ขอใชโสตทัศนูปกรณในหองฝกอบรม เชน อัดเทปเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉาย ฯลฯ 

               - ถายภาพภายในงาน (โดยใชกลองดิจิตอล) 
                -ปายชื่อวิทยากร และยืมปายพลาสติกสามเหลี่ยม 

               -จัดพิมพรายชื่อผูเขาฝกอบรมแยกหนวยงาน เพ่ือลงทะเบียนในวันฝกอบรม 



                - จัดทําปายชื่อโครงการ  
           - ติดตออาหารวาง  อาหารกลางวัน 

-๑๒- 
  ๖.  จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝกอบรมเขาแฟม 

               -  โครงการ กําหนดการ                                           

               -  เอกสารประกอบการอบรม 

               -  กระดาษ Note                              

               -  แบบประเมินผลโครงการ 

                -  ประวัติวิทยากร 

                -  แฟมกลาวรายงาน แฟมประธาน 
                -   กระติกน้ํารอน 

                -   ถาดเสริฟน้ํา                                                        
               -   ยืมอุปกรณในการจัดอาหารกลางวัน/อาหารวาง  

                -   แกวน้ํา จานรอง ชุดกาแฟ ชอนกาแฟ  
                -   ถาดวางของวาง           
                -   จานขาว ชามซุป จานรอง จานผลไม ชอน ชอนสอม ชอนซุป สอมผลไม     
                     (หากจัดอาหารเอง) 

การดําเนินงานในวันฝกอบรม 

          ๑.  ลงทะเบียน  แจกเอกสารประกอบการฝกอบรม 
         ๒.  จัดอาหารวาง 
        ๓.  อํานวยความสะดวกวิทยากร (ถายเอกสารหัวขอการบรรยายตามกําหนดการอํานวย
ความสะดวกในการใชสื่อการบรรยาย น้ําดื่ม อาหารวาง อาหารกลางวัน ฯลฯ) 
        ๔.  ผูจัดโครงการกลาวตอนรับผูเขารวมประชุม เชิญประธานกลาวในพิธีเปด 
        ๕   จดการบรรยายของวิทยากร เพ่ือจัดทําเอกสารสรุปการฝกอบรม 
        ๖.  จัดเก็บแบบประเมินหลังประชุมเสร็จแลว 
        ๗.  ใหวิทยากรลงนามรับคาวิทยากร  

การดําเนินการหลังฝกอบรม 
          ๑. รวบรวมใบเสร็จคาใชจายท้ังหมดพรอมเงินที่เหลือคืนกองคลัง (แนบใบเสร็จจริงพรอม
สําเนาไวที่หนวยงาน) 
            ๒. นําแบบประเมินผลมาวิเคราะห และสรุปผล  นําผลที่ไดใสไวในเอกสารสรุปการอบรม 
         ๓. สรุปการบรรยาย และจัดทาํเอกสารสรปุการอบรม  

    ๔. สรุปคาใช จ ายทั ้งหมดทําบ ันท ึกชี ้แจงงบประมาณหลังสิ ้นส ุดการจัดอบรมและ           
คืนเงินทดรอง(ตองสรุปคาใชจายทั้งหมดทั้งคาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม คาวัสดุ) 
                        -   ทําบันทึกแจงกองคลัง                          
                        -   รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการประจําป สงฝายแผนงานฯ 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 



  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 

-๑๓- 
 

๙) ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบล 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวชี้วัด :  - รอยละ ๘๐ ของผูเขารบัการอบรมมีความพึงพอใจ 
      - มีผูเขารับการอบรมไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
   -บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความรูความเขาใจในงานที่ปฏิบัติ 
   -บุคลากรเกิดความสามัคคแีละรวมกันทํางานเพ่ือบรกิารประชาชน 
 
๑.๑.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 
๑.๑.๒ (๑) กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานองคการบริหารสวนตําบล และ
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล 
๑) ช่ือกิจกรรรม  กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานองคการบริหารสวนตําบล และ
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้
เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชน
ของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อให เกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารง
ตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจท่ี
ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้ งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องคกร เพ่ือใหความรูเร่ืองการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน จึงกําหนดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากร เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ผานการประชุมผูบริหารกับ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเปนเคร่ืองกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใชเกิดผลประโยชนทับซอน 



 
 

-๑๔- 
 

๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางเก่ียวกับการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ๒. เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบล 
 ๓. เพ่ือเสริมสรางใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล    
มีจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอัน
มั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด 
๔) เปาหมาย 
 พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 จัดประชุม และใหความรูเรื่องผลประโยชนทบัซอน 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวชี้วัด : พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจางมีความเขาใจเร่ืองผลประโยชน
ทับซอน 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
 
๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
๑.๒.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
๑.๒.๑ (๑) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใหกับกลุมสตรีในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑) ช่ือโครงการ  โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับกลุมสตรีในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน มีพื้นที่รับผิดชอบจํานวน ๒๑.๔๐  ตารางกิโลเมตร มีหมูบานใน
เขตความรับผิดชอบของตําบลบางตะบูนออก มี  ๔   หมูบาน มีประชากรจํานวนท้ังสิ้น ๑,๔๑๕  คน 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพประมง  และอาชีพรับจางทั่วไป  มีกลุมอาชีพที่ขึ้นทะเบียนกับองคการ
บรหิารสวนตําบล  จํานวน  ๑  กลุม  



   
 

-๑๕- 
 

ปจจุบันนี้คณะรักษาความสงบแหงชาติมุงเนนใหประชาชนในชุมชนมีการวางแผนและมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนและหมูบานของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหประชาชนมีบทบาทในการแกไขปญหา และ
รวมกันพัฒนาชุมชนของตนเองตามหลักประชาธิปไตย และสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรในชุมชนและนอก
ชุมชนอยางมีระบบ มีการประสานงานกับหนวยงานราชการ องคกรอ่ืน ๆ อยางมีประสิทธิภาพและ           
ใหประชาชนในชุมชนเกิดความสามัคคีรักทองถิ่นของตนเอง การที่จะใหวัตถุประสงคของการพัฒนาชุมชน
เปนไปตามระบบ และประสบผลสําเร็จตามความคาดหมาย จึงจําเปนท่ีจะตองดําเนินการพัฒนาบุคลากร      
ในองคกรชุมชนใหมีคุณภาพและและมีศักยภาพพรอมที่จะรวมแรงรวมใจในการพัฒนาชุมชนอยางมีระเบียบ
แบบแผน  
  เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูและทัศนคติที่ดีแก กลุมอาชีพ สงเสริมให กลุมอาชีพ เขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชน จึงเห็นควรจัดใหมีโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ กลุมอาชีพในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลบางตะบูน ขึ้น 
๓) วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และกลุมอาชีพ ใหมีวิสัยทัศน
กวางไกล 
  ๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ  นําแนวความคิดใหม ๆ มาปรับปรุง ปรับใชในชุมชน 
๔) เปาหมาย 
  กลุมอาชีพ  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล  
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ วัน ณ  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน   
๖) วิธีดําเนินการ 
  ๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  ๒. จัดอบรมใหความรูแก กลุมอาชีพ  โดยจัดอบรมเปนเวลา  ๒  วัน 
  ๓. จัดทํารายละเอียดท้ังหมดของงบประมาณเพื่อประกอบโครงการอบรม ศึกษาดูงาน  
  ๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเอกสารตาง ๆ ในการจัดอบรม 
  ๕. จัดอบรมใหความรูในเร่ืองที่จําเปนสําหรับกลุมเปาหมาย ที่นํามาใชประโยชนในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองได   
  ๖. ประเมินผลที่ไดรบัตามโครงการ 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการ  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
 



 
 

-๑๖- 
 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวชี้วัด :  รอยละของผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอโครงการ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :    
  ๑. กลุมอาชีพในพ้ืนที่ไดแนวความคิดใหม สามารถนํามาพัฒนาชุมชนของตนเองได 
  ๒. เกิดแนวทางในการปรับปรุงและแกไขพัฒนาชุมชนใหเปนรูปธรรม 
 
๑.๒.๒ (๑) โครงการสรางจิตสํานึกดานอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑) ช่ือโครงการ  โครงการสรางจิตสํานึกอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น             
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้  (๒๔) การจัดการ              
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ซ่ึงเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยทําขึ้น (ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕) 
 การจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง การใชทรัพยากรในการนําออก นําเขา และเขาสัมผัสโดยไมทําให
ระบบสิ่งแวดลอมเปล่ียนแปลง อีกทั้งตองควบคุมกิจกรรมที่สรางปญหาสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ซึ่งแบงเปน
กิจกรรมขั้นพื้นฐาน หมายถึง กิจกรรมที่มีความสําคัญและเปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และกิจกรรมขั้นพัฒนา ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่มีความสําคัญ และเปนภารกิจ 
ในการจัดการสิ่งแวดลอมที่ มีประสิทธิภาพสูงกวากิจกรรมขึ้นพื้นฐาน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น        
อาจดําเนินการหรือเลือกดําเนินการไดตามระดับศักยภาพของทองถิ่น (ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม  
กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น) 
 “การประชาสัมพันธเพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกประชาชน” เปนกิจกรรมการดําเนินการข้ันพ้ืนฐาน
กิจกรรมหนึ่ง ตาม “มาตรฐานงานสิ่งแวดลอมศึกษา” โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จของงานคือ “ประชาชนรับรู 
และเขาใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอม” 
 การจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากจะเปนอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย
กําหนดแลว ยังมีบางภารกิจที่เปนภารกิจถายโอนจากหนวยงานตางๆ โอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒            
ซึ่งหนึ่งในภารกิจนั้นคือ การถายโอนภารกิจจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภารกิจที่ถายโอนคือ “โครงการแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด” ซึ่งประกอบไปดวย การสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม / การมี
สวนรวมของประชาชน การเฝาระวังและปองกันสิ่งแวดลอม การฟนฟู และบําบัดสิ่งแวดลอม ฯลฯ 
  สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในปจจุบัน ไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและปจจัยภายในประเทศ ท้ังเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเพิ่มข้ึนของ
ประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุงการเจริญเติบโต และการแขงขันทางดานการคาและการลงทุน ทําใหมีการ



ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศน นําไปสูความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสงผลตอความสมดุลของระบบนิเวศนโดยรวมอยางตอเนื่อง 

-๑๗- 
 

นอกจากนี้ยังพบวาการเปล่ียนแปลงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกิดจากการใชสารเคมีในภาค
เกษตรกรรม เกษตรกรเรงเพ่ิมผลผลิตตอบสนองตลาดจนสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ
ระบบนิเวศน ใชสารเคมีปริมาณมากทําใหปุยและยาปราบศตรูพืชเหลือเปนสารตกคาง ทํารายความอุดม
สมบูรณของดินและทํารายความหลากหลายทางชีวภาพในที่สุด 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไดกลาวถึงยุทธศาสตร
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยใหใชหลักการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตไทยและตระหนักถึงประโยชนและคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนภูมิคุมกัน มุงไปสูสังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอยางย่ังยืน    และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังกระตุนชุมชนใหมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของตนเองไดอยางเหมาะสม 
 ดังนั้นการสงเสริมการผลิต การบริโภค หรือการบริการที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนการปรับ
พฤติกรรมของทุกภาคสวน เพ่ือสรางสภาพแวดลอมที่ดี ซึ่งกิจกรรมหน่ึงสามารถรองรับไดคือ การสงเสริมให
ชุมชน / เกษตรกรทําเกษตรอินทรีย ลดการใชสารเคมีในการปลูกพืช สงเสริมการผลิตปุยชีวภาพ รวมไปถึง
การสงเสริมการดําเนินชีวิตประจําวันที่ลดการปลอยกาซเรอืนกระจก ซึ่งเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและปญหาภาวะโลกรอนในปจจุบัน เชน การสรางจิตสํานึกในการปรบัพฤติกรรมของผลกระทบจาก
การใชถุงพลาสติกในการรองรับสินคาและอาหารมาใชถุงผาแทน เนื่องจากเมื่อมีการใชถุงพลาสติกมากข้ึนนั้น 
จะสงผลใหปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเผาไหมในกิจกรรมการผลิต และการเผาทําลาย
ถุงพลาสติกมากขึ้น ซึ่งทําใหเกิดมลพิษทางอากาศและภาวะโลกรอนไดในเวลาตอมา จากบทบาทอํานาจหนาที่ 
การถายโอนภารกิจ และเหตุผลดังกลาวขางตน องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูนจึงไดจัดทําโครงการสราง
จิตสํานึกและอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขึ้น 

๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒. เพ่ือใหประชาชนเปนอยูรูคิด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

๔) เปาหมาย 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเจาหนาที่ผูเก่ียวของจํานวน  ๑๐๐    คน 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 

- องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
- ศึกษาดูงาน (สถานที่ตามความเหมาสม)   

๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 ๒. ประสานงานประธานอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน               
เพื่อสงตัวแทนประชาชนเขารวมโครงการฯ 
 ๓. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ สําหรับใชในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 



๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ๒๐,๐๐๐  บาท 

-๑๘- 
 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด : ๑.จํานวนผูเขารวมอบรม 
   ๒.รอยละ ๘๐ ของผูอบรมนําองคความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชุมชนของตนเองได 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : ประชาชนมีจิตสํานึก และสามารถเปนอยูรูคิด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

๑.๒.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒.๓ (๑) โครงการสงเสริมอาชีพใหแกกลุมอาชีพในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑) ช่ือโครงการ  โครงการสงเสริมอาชีพใหแกกลุมอาชีพในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลในฐานะหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนในพ้ืนที่และรับทราบถึงปญหา
ความตองการตาง ๆ ของประชาชนในพื้นที่เปนอยางดี จึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชน ซึ่งเปนภารกิจหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบกับกฎหมายไดกําหนด
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  ในดานการสงเสริมอาชีพ ดังนี้ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ มาตรา ๕๑ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบรหิารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้(๕) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎรและพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมือง
พัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้(๑๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 

 การสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนโดยองคการบริหารสวนตําบลเปนผูสงเสริมถือเปนภารกิจที่สําคัญ 
ซึ่งภารกิจนี้มีเปาหมายสําคัญเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินโดยการเพ่ิมรายได
ลดรายจายและเพิ่มศักยภาพของชุมชนใหมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
เหมาะสมตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง     
  ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามภารกิจการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนและเพื่อเปนการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแนวพระราชดําริหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาว จึงไดจัดโครงการสงเสริมอาชีพใหแก 
กลุมสตร ีและประชาชนผูสนใจในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๓) วัตถุประสงค 
   ๑. เพ่ือใหประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ   
  ๒. เพ่ือใหประชาชนสามารถหารายไดเสริมหลังจากไดรับการฝกอบรม 
๔) เปาหมาย 
  ประชาชนผูสนใจ กลุมสตรีและกลุมอาชีพในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน   
จํานวน  ๘๐  คน 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 



  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
 

-๑๙- 
 

๖) วิธีดําเนินการ 
  ๑. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการ 
  ๒. ประสานงานกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน)  (องคการบริหาร
สวนตําบลบางตะบูนรวมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดโครงการอบรมอาชีพ)   
   ๓. ประชาสัมพันธใหสตรี กลุมสตรีและตัวแทนประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
บางตะบูนผูสนใจประกอบอาชีพเสรมิเขารับการฝกอบรม  
  ๔. จัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชน  สตรี และกลุมสตรีในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาง
ตะบูน 
  ๕. สรุปผลและประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการ    องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  ตัวชี้วัด : รอยละของผูเขารวมโครงการที่แสดงความความพึงพอใจตอโครงการ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :  ๑. ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
          ๒.ประชาชนสามารถหารายไดเสริมหลังจากไดรบัการฝกอบรม 
 
๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
๑.๓.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
๑.๓.๓ (๑) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
๑) ช่ือโครงการ  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีรัฐบาลกําหนดใหวันเสารที่สองของเดือนมกราคมของทุกป เปน “วันเด็กแหงชาติ”                
ซึ่งหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดจัดกิจกรรมตางๆ สําหรับเด็ก เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของ
เด็กซึ่งถือวาเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญยิ่งตอประเทศชาติที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองให
มีความเจริญกาวหนาและมั่นคงสืบไป ผูสืบทอดความเปนชาติในอนาคต การอบรมเลี้ยงดูเด็กท่ีดียอมจะทําให
เด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพและสมควรไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรูอยูเสมอ เพ่ือใหเด็ก
สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ใหมีความพรอม
ดานอารมณ สังคม สติปญญา เพราะเด็กจะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาชาติตอไปอนาคต การจัดกิจกรรม  
วันเด็ก จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะสรางสรรคเด็กใหมีความรูความสามารถและพัฒนาการดานตาง ๆ ประกอบ
กับองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูนเปนองคกรหนึ่งที่ตองใหความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาและสงเสริม  
เด็กเยาวชน เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร



ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง   

-๒๐- 
 
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาและ

การเรียนรูของเด็ก พรอมสงเสริมใหเด็กมีความกลาแสดงออก จึงไดจัดทําโครงการวันเด็กแหงชาติ ขึ้น  
๓) วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหเด็กไดตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง  สิทธิและหนาท่ีของตนเองและสังคม 
๒. เพ่ือส งเสริมให เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความสามัคคีมีคุณธรรม มีความ

รับผิดชอบ 
๓. เพ่ือใหเด็กมีความภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
๔) เปาหมาย 
  ๑. เปาหมายเชิงปริมาณ 

      -  เด็กและเยาวชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน เขารวมกิจกรรม ไมนอย
กวา  ๑๐๐ คน 

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
        -  เด็กมีความกลาแสดงออก มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
        -  เด็กมีระเบียบวินัย ความสามัคคี 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ    บริเวณหนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 

๑. ประชุมหัวหนาสวน และผูอํานวยการโรงเรียนบานสามแพรก  เพ่ือหาการจัดกิจกรรม    
วันเด็กแหงชาติ  

๒. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ 
๓. ประสานงานและขอความรวมมือจากโรงเรียน ชุมชน ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
๔. จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบฯ 
๕. ประชุมเตรียมความพรอมในการจัดงาน 
๖. เตรยีมสถานท่ีจัดงานกิจกรรม 
๗. จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ        
                - กิจกรรมบนเวที 

     - มอบทุนการศกึษานักเรียนดีเดนพรอมใบประกาศนียบัตร 
         - การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน  

     - กิจกรรมภาคสนาม เกมตาง ๆ 
                 - ซุมอาหาร 

๘. ประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  
-ใชแบบสอบถามความพึงพอใจผูเขารวมกิจกรรมโดยกลุมตัวอยาง จํานวน ๑๐๐ คน 

๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 



  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 

-๒๑- 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการ   องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวชี้วัด : รอยละของเด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมวันเด็ก 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 

๑. เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความรู ความสามารถ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
๒. เด็กมีระเบียบวินัย และมีความสามัคคี 
๓. เด็กมีความภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดมั่นในการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิเปนประมุข 
๔. เด็กกลาคิด กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีในการทํากิจกรรมรวมกัน 

๑.๓.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
๑.๓.๒ (๑) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรูใหกับเด็กและเยาวชนในตําบล 
๑) ช่ือโครงการ  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรูใหกับเด็กและเยาวชนในตําบล 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เด็กและเยาวชนเปนเสาหลักของชุมชนที่จะตองดูแลรับผิดชอบสังคมตอจากผูใหญ แตจาก
สภาพปญหาของสังคมกระแสของสังคมทุนนิยม และสภาพพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตาํบลบางตะบูน  เห็น
ไดจากเด็กและเยาวชนมีปญหาติดยาเสพติด มีคานิยมดานการแตงกายท่ีทันสมัยและผิดแปลกไปตาก
วัฒนธรรมทองถิ่น และการบริโภคแบบวัตถุนิยม  ทั้งนี้ยังเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชุมชน เชน การ
ทะเลาะวิวาทการขาดคุณธรรมและจริยธรรม และการขาดความตระหนักตอคุณคาของทรัพยากรในทองถิ่น  
เปนตน  จากสภาพของปญหาที่ไดกลาวมา เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลบางตะบูน  มีความประสงคจะจัดใหมีโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชน  ในพ้ืนที่  โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อจัดตั้งกลุมเด็กและเยาวชนข้ึนในพ้ืนที่ พรอมทั้งสงเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กและเยาวชน  ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน เพ่ือฟนฟูความสัมพันธ สรางความ
เชื่อมั่นและความไววางใจตอกัน ผานการทํากิจกรรมรวมกันที่เปนประโยชนตอชุมชน หากไดมีการดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรม  มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาสูชุมชนที่นาอยู เพื่อแกปญหาท่ียั่งยืนใหกับเด็กและเยาวชน
อยางมีประสิทธิภาพในอนาคต   
๓) วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชนใหเปนกลุมแกนนําในชุมชน 
๒. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนสามารถทํากิจกรรม ที่สอดคลองกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

รวมกัน 
๓. เพ่ือใหเกิดเครือขายกลุมเด็กเยาวชน 

๔) เปาหมาย 
  ๑. เปาหมายเชิงปริมาณ 

      -  เด็กและเยาวชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน เขารวมกิจกรรม ไมนอย
กวา  ๑๐๐ คน 

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ 



        -  เด็กมีความกลาแสดงออก มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
        -  เด็กมีระเบียบวินัย ความสามัคคี 

-๒๒- 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 

๑. กิจกรรมเวทีประชุมประจําเดือน/ประสานงาน  
๒. จัดประชุมขี้แจงโครงการตอชุมชน 
๓. จัดตั้งกลุมแกนนําเด็กและเยาวชน  
๔. รวมออกแบบการทําแผนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
๕. เวทีประชุมเพ่ืออบรมและถายทอดกระบวนกรพัฒนาชุมชุน 
๖. กิจการเขาคายพัฒนาศักยภาพดานเสริมสรางภาวะผูนํา 
๗. กิจกรรมสงเสริมดานศาสนา        
 ๘. กิจกรรมดานสงเสริมสถาบันครอบครัว  

  ๙. กิจกรรมแขงขันกีฬาและนันทนาการ 
 
  ๑๐. กิจกรรมดานสงเสริมประเพณี 
  ๑๑. กิจกรรมเขาคายเยาวชน 
  ๑๒. กิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน 
  ๑๓. กิจกรรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  ๑๔. จัดบอรดประชาสัมพันธ 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ๓๐,๐๐๐  บาท 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการ   องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวชี้วัด : รอยละ ๖๐ ของเด็กและเยาวชนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 

๑. เด็กและเยาวชนสามารถเปนแกนนําในการทํากิจกรรมที่สรางสรรคในชุมชน 
๒. เด็กและเยาวชนสามารถใชพ้ืนท่ีทางสังคมในการทํากิจกรรมท่ีสอดคลองกับศาสนา 

ประเพณี วัฒนธรรม 
๓. เกิดการรวมทางสังคมเกิดความตระหนักและสนับสนุนการทํากิจกรรมของกลุมเด็กและ

เยาวชน 
๔. ลดการม่ัวสุมในการทํากิจกรรมที่ไมเปนประโยชน ของเด็กและเยาวชน 
๕. เกิดกลุมเครือขายเด็กและเยาวชน 

 
 
 



 
 

-๒๓- 
๑.๓.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
๑.๓.๓ (๑) โครงการคายคณุธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาครอบครัว 
๑) ช่ือโครงการ  โครงการคายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาครอบครัว 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

สถาบันครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานท่ีเปนหลักของสังคม  เปนรากฐานที่สําคัญของการ
พัฒนาคนและสังคม  โดยทําหนาท่ีหลอหลอมและขัดเกลาความเปนมนุษยใหแกสมาชิกในครอบครัวดวยการ
อบรมเลี้ยงดู พรอมท้ังปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม  และถายทอดวัฒนธรรมของสังคมใหแกสมาชิก
ครอบครัว เพ่ือใหสมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพ  รูจักหนาที่ความ
รับผิดชอบ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

ชวงโลกาภิวัตนเร่ิมตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๓ มาถึงปจจุบัน สังคมไทยและคนในสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงในดานวิธีการดําเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม  คนไทยตองเผชิญกับวิกฤตเรื่องคานิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  และการใหความสําคัญกับ
เงินตราเปนตัวต้ัง  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอสถาบันครอบครัว  ครอบครัวไทยมีความ
ออนแอลงเรื่อยๆ สัมพันธภาพและความเก้ือกูลของคนในครอบครัวลดนอยลง  พอแมผูปกครองไมสามารถทํา
หนาท่ีอบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวใหเปนคนดีมีการเจริญเติบโตตามวัยได  จึงทําใหเด็กไทย
ในปจจุบันตกเปนเหย่ือของคานิยมผิดๆ  ในดานวัตถุนิยม  บริโภคนิยม  ติดอบายมุข ติดยาเสพติด  ไมสนใจ
การศึกษาเลาเรียน  มีนิสัยกาวราว  ชอบใชความรุนแรง  ขาดความอดทนอดกลั้น มีเพศสัมพันธกอนวันอัน
ควร  มีการตั้งครรภกอนวัยอันควร  เปนตน 

ดังนั้น  จึงมีความจําเปนเรงดวนที่ทุกพื้นที่จะตองรวมกันสรางสถาบันครอบครัวใหมีความ
อบอุนเข็มแข็ง  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  เห็นความสําคญัของปญหาดังกลาวจึงจัดทําโครงการคาย
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาครอบครัว เพ่ือสนับสนุนสถาบันครอบครัวไทยใหเปนครอบครัวที่เข็มแข็งเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่ตําบลบางตะบูนตอไป 
๓) วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือสรางความรักความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัว 
๒. เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว 
๓. เพื่อเพ่ิมเติมความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว (บทบาทของสามี

ภรรยา บทบาทพอแม บทบาทของลูก) และปลูกฝงวิถีการดําเนินชีวิตท่ีดี 
๔. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรับผิดชอบตอสังคม เพ่ีอจะไดไมสรางปญหาใหกับตนเอง ครอบครัว

สังคม  และมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา 
๔) เปาหมาย 
  สมาชิกครอบครัว ประกอบดวย พอ แม ลูก 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
  การจัดกิจกรรมสรางความรูใหกับสมาชิกในครอบครัว  ประกอบดวย 
  กิจกรรมที่ ๑  สําหรับพอแม  เนื้อหาประกอบดวย  การสรางความเสมอภาคระหวาง  หญิง
ชายในครอบครัว  การสรางความสัมพันธ  ความรัก  ความเขาใจและความผูกพันระหวางสมาชิกครอบครัว  



สรางความตระหนักในบทบาทหนาที่ของพอแม  สรางการสื่อสารที่ดีระหวางสมาชิกภายในครอบครวั และการ
ใชหลักธรรม (คุณธรรม/จรยิธรรม ฯลฯ) ในการดําเนินชีวิตครอบครัว  การปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนกับ 

-๒๔- 
 
ครอบครัว  เชน  การมีเพศสัมพันธและการตั้งครรภกอนวัยอันควรของลูกวัยรุน  โรคเอดสและโรคทาง
เพศสัมพันธ  ยาเสพติด แกงเด็กซิ่ง  การยกพวกตีกัน  และการติดเกมส  เปนตน 
  กิจกรรมที่ ๒  สําหรับเด็กอายุ ๔ – ๕  ป  เน้ือหาประกอบดวย  ลักษณะนิสัยอันพึงประสงค
ของคนดี  ความชื่อสัตยสุจริต  การเชื่อฟงพอแมและครูบาอาจารย  การรูจักหนาท่ีความรับผิดชอบของลูกตอ
พอและแม  ความรับผิดชอบในการศึกษาเลาเรียน  การมีพฤติกรรมที่ดีงานและการมีพัฒนาการตาม           
วัยอันสมควร  การขยันหมั่นเพียร การเปนคนกตัญูรูคุณ  การใชคําพูดที่สุภาพและเหมาะสม  การสอนเรื่อง
คุณคา  และศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษย  เปนตน 
  กิจกรรมที่  ๓  การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว         
เพื่อเสริมสรางใหสมาชิกในครอบครัวไดใชเวลารวมกัน สรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางกันกิจกรรมประกอบดวย  
การทํากิจกรรมรวมกัน  เชน วาดรูป  และการรับประทานอาหารรวมกัน  การจัดทัศนศึกษา  เพ่ือใหพอ แม 
ลูก ไดใชเวลาอยูรวมกันและพูดคุยกันอยางใกลชิด  เปนตน 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการ   องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวชี้วัด : รอยละ ๖๐  ของผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอโครงการ 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 

๑. สมาชิกในครอบครวัตระหนักถึงความสําคญัของสถาบันครอบครัว  เขาใจหลักการดําเนิน
ชีวิตที่เหมาะสม  รูเทาทันและเฝาระวังปญหาของครอบครัวที่อาจเกิดขึ้น 

๒.สามารถสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว คือ เกิดความรัก ความเขาใจ
และความผูกพันระหวางพอแมลูก  มีการสื่อสารที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว  และมีการใช
หลักธรรม (คณุธรรม จริยธรรม) ในการดําเนนิชีวิตครอบครัว   

๓. ทุกคนในครอบครัวไดรับการปลูกฝงจิตสํานักที่ดี  ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
บทบาท หนาที่ของตนเองตอบุคคลในครอบครัว 

๔. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันในการปองกันปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด โรคเอดส 
พฤติกรรมทางเพศ  เปนตน  สามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

๕. ครอบครวัที่ผานการฝกอบรมสามารถเปนตนแบบทางสังคมและนําไปขยายผลตอไป 
 

 
 
 
 



 
 

-๒๕- 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 ๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
๒.๑.๑ (๑) กิจกรรมการประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๑) ช่ือกิจกรรม  การประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว   
๓ ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เร่ิมจากป พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจรติ” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ.
๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรกุ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปนโยบายและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงการการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่ จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 
 ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเร่ืองที่มี่คําครหา ที่ไดสราง
ความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน   ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานใน



ทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางาน
ในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคา 
 

-๒๖- 
 

ของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจรติของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังน้ัน  จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจรติขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศตอไป 
๓) วัตถุประสงค 
 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจรติในองคการที่บริหาร 
๔) เปาหมาย 
 ๑. ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ 
 ๒. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจรติของผูบริหารตอสาธารณชน อยางนอย ๑ ครั้ง 
 ๓. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. ประกาศเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒. ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ 
 ๓. จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 ๔. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 ๕. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 ๖. ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ 
 ๗. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 ๘. รายงานผลการดําเนินงาน 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด    องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวชี้วัด :  
 ๑. มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ 



 ๒. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจรติของผูบริหารตอสาธารณชน อยางนอย ๑ ครั้ง 
 ๓. มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป จํานวน ๑ ฉบับ 
   

-๒๗- 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 

 ๑. การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
 ๒. ลดขอรองเรยีนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
๒.๒.๑ สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการบรรจุแตงตั้ง 
โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
๒.๒.๑ (๑) มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ 
๑) ช่ือกิจกรรรม  มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบหน่ึงที่มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของ 
องคการบริหารสวนตําบล ทั้งท่ีเปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล       
พ.ศ. ๒๕๓๗  หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีก
มากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบลน้ัน มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหนาหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ  ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ  ทําให 
การบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  มาตรา ๖๙ อันที่จะ
ดําเนินการใดๆ เพ่ือประโยชนของประชาชนในตําบล  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๕๙ (๔๒)  ที่กําหนดใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของ มาตรา ๖๐ (๔๓)  กําหนดให
นายกองคการบริหารสวนตําบลควบคมุและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และ
เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๐ นายกองคการ



บริหารสวนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบลใหไดรับ
แตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลได  มาตรา ๖๐/๑ (๔๔)  
กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคบับัญชาพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางองคการบริหารสวนตําบล และ 

-๒๘- 
 

รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่
อ่ืน ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองคการบรหิารสวนตําบลมอบหมาย  
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 ๒. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใชบรกิารของหนวยงาน 
 ๓. เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบรหิารทุกระดับ 
 ๔. เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ  
๔) เปาหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาง
ตะบูน  และหัวหนาสวนราชการ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  นายกองคการบริหารส วนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบ ริหารสวนตํ าบล                 
และหัวหนาสวนราชการ และปลัดองคการบรหิารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 ๒. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัต ิ
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 



- ประชาชนไดรับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการ
ทุจรติ 

 
 

-๒๙- 
 

๒.๒.๒ สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 
๒.๒.๒(๑) กิจกรรมการควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
๑) ช่ือกิจกรรม  การควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงมี
กิจกรรมควบคุมใหทุกกอง และฝายบัญชีกองคลัง ขององคการบริหารสวนตําบล จัดทําทะเบียนคุมเงนิรายจาย
ตามงบประมาณ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการ
บรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหทุกกอง และฝายบัญชีกองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
 ๒. เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
๔) เปาหมาย   ทุกสวนราชการ  และฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 สํานักปลัด  กองคลัง  กองชาง  และกองสวัสดิการ   ขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณ แยกตามหมวดรายจาย แยกตามแผนงาน แยก
ประเภทรายจายตามงบประมาณท่ีตั้งไว 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ   
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ทุกสวนราชการ  และฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
 ๒. ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 



 ๓. เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 

 
 

-๓๐- 
 

๒.๒.๒ (๒) กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง 
๑) ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง 
๒) หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา
บริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การท่ี
องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูนจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา  ๖๙  
ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา ๖๙/๑(๔๖)  ที่กําหนดให
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาทีของสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดใหการ
จัดซื้อ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทาง
สังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ-จัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ-จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
 ๒. เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมมาภิบาล 
 ๓. เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
๔) เปาหมาย 
 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ-จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล           
ที่ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน ๔ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไรสาย 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน และประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 



 
 
 
 

-๓๑- 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ-จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินในการจัดซื้อ-จัดจาง 
 ๒. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบล  
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 

- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 

 
๒.๒.๓ สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
๒.๒.๓ (๑) มาตรการปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานดานการเงินและบัญชี 
๑) ช่ือกิจกรรม  มาตรการปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานดานการเงินและบัญชี 
๒) หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานดานการเงิน การคลังและการพัสดุ  เปนปจจัยสําคัญของการบริหารองคกรใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว  ดังนั้น  การบริหารงานดานการเงิน การคลังและพัสดุ  จึงตองเปนไปตามกฏหมาย
ระเบียน  รวมถึงหลักเกณฑตางๆ  ซึ่งหากผูปฏิบัติงานไมมีความรูความเขาใจในกฎ ระเบียบ  ขอบังคับตางๆ 
อาจทําใหเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติงาน  บางกรณีเปนความเสี่ยงที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได  จึงจําเปนที่เจาหนาท่ี
และผูที่เกี่ยวของ จะตองเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจในหลายๆ ดาน ทั้งดานกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงาน 
วิธีการดําเนินงาน หลักการบริหาร  ตลอดจนการตัดสินใจและการแกไขปญหา  ซ่ึงในแตละสวนมีความ
สอดคลองกัน  และสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 



 เพื่อใหผูที่เก่ียวของกับการบริหารงานดานการเงิน การคลัง และพัสดุของสวนราชการ ปฏิบัติงานของ
องคกรเปนไปไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดเพิ่มพูนความรูและนําไปปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ 
กฎหมาย ระเบียบ  บทบาทหนาท่ี อยางมีประสิทธิภาพ กองคลัง  เพ่ือจะไดนําไปใชในการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดตอองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  
 

-๓๒- 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. สรางความโปรงใสในการบริการงานดานการเงิน การคลัง  และพัสดุใหประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 
 ๒. เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจรติและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานดานการเงนิและ
บัญชี 
 ๓. เพ่ือใหลดปจจัยความเสี่ยงตางๆ ในการบริหารงานดานการเงิน การคลัง  และพัสดุของเจาหนาท่ี
และผูเก่ียวของตางๆ  
๔) เปาหมาย 
 ผูอํานวยการกองคลัง  นักวิชาการคลัง  เจาหนาที่พัสดุ  และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการเงินและ
บัญชี  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีศึกษาระเบียบเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของและวิธี
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี การคลังและพัสดุ  ใหมีประสิทธิภาพ 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
 ๑. เกิดความโปรงใสในดานการเงินและบัญชี  
 ๒. ไมมีการทุจริตคอรปัชั่นในดานการเงินและบัญชี 
 ๓. เจาหนาที่ไดรบัความรูและนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
 ๔. ลดปจจัยความเสี่ยงตางๆ ในการบริหารงานดานการเงิน การคลัง และพัสดุของเจาหนาที่และ
ผูเก่ียวของตางๆ  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

-๓๓- 
 

๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
๒.๓.๑(๑)  กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 
๑) ช่ือกิจกรรรม  การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่ง
เปนกฎหมายที่ เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา           
“การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทาง
พระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความ
สะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังน้ันงานใหบริการจึง
เปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกัน
ปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด        
เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ือ
งานบริการท่ีมีคณุภาพท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหกับประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 ๒. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชนรับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 
 ๓. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน
ผูมาติดตอขอรับบริการ 
 ๔. เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนนิงานได 
๔) เปาหมาย 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูนและผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวน
ตําบลบางตะบูน 



๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
 
 
 

-๓๔- 
 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๒. จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๓. จัดทําประกาศกระบวนงานบรกิารปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 ๔. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  - ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  - ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  - จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ 
  - จัดใหมีกลองตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  - จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคาํรองตาง ๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรม 
  - จัดทําคําสั่งใหบรกิารประชาชนนอกเวลาราชการ  
  - การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรกัษาราชการแทน 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด  กองคลัง  กองชาง   กองสวัสดิการ   องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
  ๑. ประชาชนไดรบัการบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 
  ๒. สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชนรับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได 
  ๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากร คํานึงถึงผลลัพทในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
  ๔. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบรกิารสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
 
๒.๓.๒  มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๒.๓.๒ (๑)  มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการเพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ 
๑) ช่ือกิจกรรรม  มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ 



๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การมอบอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตาง ๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อ
เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของการรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง 
 

-๓๕- 
 

ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบครอบ
และเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
๓) วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
๔) เปาหมาย 
 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล      หรอืหัวหนาสวนราชการ  
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล   หัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ    
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด  กองคลัง  กองชาง  กองสวัสดิการ   องคการบริหารสวนตาํบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
  การบรหิารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว และรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

-๓๖- 
 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
๒.๔.๑ ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๔.๑ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบาง
ตะบูน ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน 
๑) ช่ือกิจกรรรม  เชิดชูเกียรติพนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบรกิารประชาชนดีเดน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ขาราชการ   พนักงาน   และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ  และเปน 
กลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ท้ังยังมี 
หนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนใน
ทองถิ่นโดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความ
เปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกคน หากขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง  
เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ โดยนอมนําพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใสเกลาฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเกิดผลดี
อยางเต็มกําลังความสามารถแลว ยอมสงผลดีสูประชาชนโดยตรงคุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเคร่ืองมืออัน
สําคัญยิ่งท่ีจะชวยใหขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมนํามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของ
ประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุขความเจรญิยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติ
ปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  เร่ือง มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแจง
แนวทางดําเนินการเพ่ือใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
  ๑. สงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางความรูและทัศนคติใหแกเจาหนาที่ใน 
หนวยงานทุกคนใหรับรูและเขาใจอยางแจมชัดวาการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรมของหนวยงานของตนเปนอยางไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรม
ที่พึงละเวน 

๒. การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผูท่ีประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจรยิธรรมจนเปนท่ีประจักษชัด อาจเปนในรปูตัวเงินหรอืมิใชตัวเงนิก็ได   เชน การยกยองชมเชย 
การมอบโล    การประกาศเกียรติคุณ    การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนี้มาตรการที่ควร
ดําเนินการควบคูไปกับการยกยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูที่ไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกําลังใจใหแกผูกระทําดี 



๓. การเปนแบบอยาง (model)   คือ   การนําตัวอยางที่ดีมาชี้ใหเห็น โดยเนนจุดสําคัญ  คือ 
ตัวผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองใชภาวะผูนําในการทําตัวเปนแบบอยางที่ดี สรางศรัทธาใหเกิดขึ ้นแก
ผูใตบังคับบัญชาและชักนําผูใตบังคับบัญชาไปสูการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๔. การตั้งชมรมหรือสรางเครือขาย  เปนวิธีการหนึ่งในการสรางความรูสึกรวมใหเกิดขึ้นกับ 
เจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งจะนําไปสูการรวมมอืรวมใจกันรณรงคใหเกิดการถือปฏิบัติ 

-๓๗- 
 

๕. การจัดกิจกรรมรณรงค   คือ   การจัดใหมีกิจกรรมที่เปนตัวอยางที่ดีในรูปแบบตางๆ เชน 
ประกวดเจาหนาที่หรือหนวยงานดีเดน โดยใชหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
องคกรเปนแนวพิจารณา เปนตน ทั้งน้ี อาจจัดใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
เหลานั้น เชน มีสวนรวมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทําใหเกิดพลังผลักดันจากภายนอกไดอีกสวนหนึ่ง 

 ๖. การประชาสัมพันธ คือ เผยแพร ความรู ความเขาใจ กระจายขาวในรูปแบบของสื่อ
ประเภทตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเจาหนาที่ ในองคกร ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมไดรับทราบ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกร เชน จัดทําโปสเตอร ติดประกาศ ทําจดหมายขาว แผนพับ 
วีดิทัศน เปนตน 

๗. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหนวยงานอ่ืนท่ีสามารถนํามาเปนแบบอยางที่ดีได 
หรือการใหหนวยงานอ่ืนมาดูงานของหนวยงาน จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การทํางานดวยตัวของเจาหนาที่เอง 

๘. นําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาตางๆ มาใชกับขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 จากความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับ
องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูนไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจาง
องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  เมื่อวันที่   ๑๖  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  การจัดทําโครงการยก
ยองเชิดชูเกียรติพนักงานองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และใหบริการประชาชนดีเดนเพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะชวยใหผูไดรับการชมเชยหรือยก
ยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและรูสึกวางานหรือผลของการกระทํานั้นเกิดความคุมคา
และสรางความภูมิใจใหกับตนเอง   
๓) วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือการยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    

๒. เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
๓. เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีใหกับพนักงานสวนตําบล 
๔. เพ่ือเปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง 

๔) เปาหมาย 
๑. คัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ผูมีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   
๒. คัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ผูมีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเดน  ปละ  ๒  คร้ัง 
 ๓. จัดทําประกาศนียบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติ  จํานวน  ๒  ฉบับ ( ๖ เดือนตอ ๑ ฉบับ ) 



๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
 
 
 

-๓๘- 
๖) วิธีดําเนินการ 
   ๑. เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 ๒. เพ่ือให พนักงานสวนตําบลและลูกจาง ในสังกัดรบัทราบในโครงการและวัตถุประสงคของโครงการ 
 ๓. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลผูมีคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําป ๒๕๖๑  
 ๔. ประชุมคณะกรรมการฯ และผูเก่ียวของเพื่อกําหนดหลักเกณฑคัดเลือกพนักงานเทศบาลและ 
พนักงานจางของเทศบาลผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   
ประจําป  ๒๕๖๑  
 ๕. ดําเนินการตามโครงการ 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :  พนักงานสวนทองถ่ินและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
บางตะบูนมีความภาคภูมิใจในการไดรบัการเชิดชูเกียรติ 
 
 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๒.๕.๑ ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
๒.๕.๑ (๑) กิจกรรมการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
๑) ช่ือกิจกรรรม  กิจกรรมการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือ
ใหเกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ  และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและ 



เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตและสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 
 

-๓๙- 
 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 ๒. เพ่ือใหทุกสวนราชการ นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 ๓. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 
๔) เปาหมาย 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 ๒. รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 ๓. ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  ทุกสวนราชการ  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :  มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการครบทุกสวนราชการ 
 
 
๒.๕.๒ มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อาํเภอท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๒.๕.๑(๑) กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ 
๑) ช่ือกิจกรรรม  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบทีไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ทั้งภาครัฐและองคกร
อิสระ 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย 
  
 

-๔๐- 
กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งในแงของการทุจริต

จะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน
ทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ 
๓) วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกลการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
๔) เปาหมาย 
 การตรวจสอบ ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติ ราชการขององคการบ ริหารสวนตําบลบางตะบูน              
จากหนวยงานภาครฐัและองคกรอิสระเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ  
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  ทุกสวนราชการ  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูนใหความรวมมือในการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูนจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ 
 
๒.๕.๓ ดําเนินการใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
๒.๕.๓ (๑) มาตรการแตงตั้งผูรับผดิชอบเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน 



๑) ช่ือกิจกรรรม  มาตรการแตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูนใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถย่ืนคํา
รองเรียนผานชองทางตาง ๆ ไดแก ระบบอินเตอรเนต็ ทางโทรศพัท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
  

-๔๑- 
 

ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเร่ืองรองเรียนประจําองคการ
บริหารสวนตําบลบางตะบูน รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเร่ืองรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบาง
ตะบูนขึ้น เพ่ือดําเนินการเปนมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเร่ืองรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ี
รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเร่ืองรองเรียนตางๆ 
 ๒. เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง 
๔) เปาหมาย 
 มีการมอบหมายแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  
๖) วิธีดําเนินการ  
 ๑. กําหนดผูรับผิดชอบเร่ืองรองเรียน 
 ๒. จัดทําคูมือดําเนินการเร่ืองรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
 ๓. จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเร่ืองรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและยุติธรรม 
 ๔. เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลบางตะบูนใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลที่คาดวาจะไดรับ : เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนดําเนินการ
จัดการเร่ืองรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูนคูมือดําเนินการเร่ืองรองเรียนขององคการบริหาร



สวนตําบล โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เก่ียวของ
อยางถูกตอง 
 
 
 
 

-๔๒- 
 

มิติที่ ๓  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จดัใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
๓.๑.๑ จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
๓.๑.๑ (๑)มาตรการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลนายางใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
๑) ช่ือกิจกรรรม  มาตรการปรับปรงุศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทํา
การของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูล
ขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการ
ตางๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลบาง
ตะบูน จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร ซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูล
ขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูนใหบริการ ณ หองสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิ
และหนาท่ีของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปน
จริงในการรักษาประโยชนของตนตอไป 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 
 ๒. เพื่อเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลบาง
ตะบูน 
๔) เปาหมาย 
 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน จํานวน ๑ แหง 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. มีการจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
 ๒. มีการแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบเปนปจจุบัน 



 ๓. มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 
  
 

-๔๓- 
๔. มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๕. มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๖. มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 ๗. มีการจัดเก็บสถิติผูมารบับริการและสรุปผลเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวชี้วัด :  จํานวนศนูยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : ประชาชนมีสถานท่ีที่สามารถเขามาดูขอมูลขาวสารของทางราชการได 
 
๓.๑.๒  มาตรการจัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 
๓.๑.๒ (๑) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหา การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 
๑) ช่ือกิจกรรรม  มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาที่ แผนงาน  โครงการและอ่ืนๆ  
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน จึงไดจัดทํามาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลายข้ึน เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตาม
ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูนไดงายและสะดวกมากขึ้น 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย 
 ๒. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 
 ๓. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 



๔) เปาหมาย 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดสะดวกมากกวา ๑๐ ประเภทขึ้นไป 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ทั้งในและนอกพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก 
 

-๔๔- 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรปุผลการจัดซื้อจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
- รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผดิชอบ 
  สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  ตัวชี้วัด : จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร 

 
 
๓.๑.๓  มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมีสวน
รวมตรวจสอบของประชาชน 
๓.๑.๓ (๑) มาตรการจัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสานขององคการบริหารสวนตําบล 
๑) ช่ือกิจกรรรม  มาตรการจัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน โครงสรางและการจัดองคกร 
แผนงาน โครงการและอื่นๆ 



 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูล
ที่สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงาน สื่อสังคม    
(Social Media) การเผยแพรขอมูลทางสื่อส่ิงพิมพตางๆ วิทยุ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน     
ไดงายและสะดวกมากขึ้น 
 

-๔๕- 
 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย 
 ๒. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 ๓. เพ่ือใหมีชองทางในการรบัเร่ืองรองเรยีนที่เขาถึงประชาชนไดงาย 
๔) เปาหมาย 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา  ๗  รายการ 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ทั้งในและนอกพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 
 - บอรดหนาที่องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
 - บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลตามหมูบานตาง ๆ 
 - ประกาศเสียงตามสายและไรสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาวชุมชน/รถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
 - ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบรหิารสวนตําบลบางตะบูน  ซึ่งมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธให    
บรกิารประจํา 
 - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
 - หนังสือพิมพทองถ่ิน 
 - ประกาศผานเว็บไซต/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดาํเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวชี้วัด : จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลไดหลาย
ชองทางมากขึ้น 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

-๔๖- 
๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียนรองทุกขของประชาชน 
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะกําดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น 
๓.๒.๑ (๑)  กิจกรรมดําเนินงานศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข 
๑) ช่ือกิจกรรม   การดําเนินงานศนูยรบัเรื่องราวรองทุกข 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ      
และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการ
อยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเร่ืองราว
รองทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ  
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรอืนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 ๒. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
บางตะบูน 
 ๓. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนใน
พ้ืนที ่
๔) เปาหมาย 
 ใหบริการรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียที่เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  สรางความเชื่อมั่นไววางใจ  รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความตองการของ 
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม 
และมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่รบัผิดชอบรับเรื่องราวรองทุกข 



 ๒. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรบัเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 ๓. นําเร่ืองเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ที่เก่ียวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน 
 ๔. แจงผลการปฏิบัติงานใหรูรองทราบ 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
 

-๔๗- 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
 ๑. มีสถิติจํานวนเรื่องรองเรียน/รองทุกข ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
 ๒. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเร่ืองที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 ๓. แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
๓.๒.๒ มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
๓.๒.๒ (๑) โครงการ อบต. ใหบริการประชาชน 
๑) ช่ือโครงการ  อบต.  ใหบริการประชาชน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามท่ีรัฐบาลไดมีนโยบายดานการใหบริการประชาชน โดยเนนการใหบริการแกประชาชน  
ทุกคนท่ีไปติดตอราชการจะตองไดรับการบริการจากเจาหนาที่ของรัฐดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็วและ
เปนธรรมเพ่ือลดเงื่อนไขระหวางสวนราชการกับประชาชน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน        
ซึ่งมีความหวงใย  ความเปนอยูของประชาชน จึงมีความประสงคจะใหประชาชนทุกคนที่มีภูมิลําเนาอยูในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูนไดรับการบริการในดานตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบและเปนอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล จะตองไดรับบริการอยางท่ัวถึง จึงไดจัดทําโครงการ อบต. ใหบริการ
ประชาชน  
   โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ในครั้งนี้จัดข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะผูบริหาร ซึ่งเห็นวา    
การบริการประชาชนเปนภารกิจหลักของเทศบาล โดยใหเจาหนาที่ทุกระดับตั้งแตผูบริหารตลอดจนถึงผูปฏิบัติ
ทุกคนตองทําหนาที่ใหบริการประชาชนใหเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง เปนที่ประทับใจและให
ประชาชนซึ่งเปนผูรับบริการจากเทศบาลไดรับประโยชนสูงสุด และเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งเทศบาลเปน
หนวยงานที่ทํางานใกลชิดกับประชาชนอยูเสมอ จึงตองทํางานใหเกิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและระยะเวลา
การทํางาน เนนการบริการที่ดีตอประชาชน และแกไขปญหาสังคม และความยากจนเชิงบูรณาการ          
อยางตอเนื่อง โดยยึดหลักบุคลากรระดับผูนําหมูบาน ผูนําชุมชนและประชาชนเปนหลัก พรอมกับประสานงาน
หนวยงาน องคกร สวนราชการ องคกรเอกชน เพ่ือกอใหเกิดการบูรณาการในการทํางานและมีสวนรวมในการ



แกไขปญหาชองชุมชนอยางย่ังยืน เปนการสรางความเขมแข็งใหกับหมูบานและชุมชน และเปนการสนอง
นโยบายของรัฐบาลในการบําบัดทุกข บํารงุสุขใหแกประชาชนอยางแทจริง 
   ดังนั้น เพ่ือเปนการบริการประชาชน การรับทราบปญหาและความตองการของประชาชน 
และสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับเทศบาล รวมถึงการปฏิบัติและการประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล อบต.จึงจัดทําโครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจําป 2560 ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้  
 
 

-๔๘- 
๓) วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือเปนการออกพบปะประชาชนอยางใกลชิดและทั่วถึง  
  2. เพ่ือใหความรูและบริการตางๆ ของอบต.แกประชาชนในเขตอบต. 
๔) เปาหมาย 
  ประชาชนทั้งจํานวน  28  ชุมชน ในเขตตําบลไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ความรูเก่ียวกับ
โครงการตาง ๆ รวมถึงไดประสานความรวมมือระหวางอบต. หนวยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชน      
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
  ๑. จัดทําโครงการเสนอและขออนุมัติ 
   ๒. แจงโครงการและแผนการดําเนินงานใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบางตะบูน  กอง/ฝาย  ตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน และหนวยงานที่เกี่ยวของ       
เพื่อทราบกําหนดการและเตรียม  ความพรอมใหบรกิาร 
  ๓.  เชิญหนวยงานในเขตอําเภอบานแหลม หรือหนวยงานภาคเอกชน เพื่อใหบริการ
ประชาชน 
  ๔. องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูนออกดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว  โดยใหพนักงาน
และพนักงานจางออกปฏิบัติงานใหบริการแกประชาชน 
   
  ๕. รวบรวม ขอมูลปญหาความตองการ ขอคิดเห็นตาง ๆ ที่ไดจากโครงการ อบต.  ใหบริการ
ประชาชน ที่มาสรุปและดําเนินการชวยเหลือแกไขปญหาตอไป 
  ๖. ประเมินผลการดําเนินงาน 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวชี้วัด :  รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 



                    - ประชาชนไดรับความรูและการบริการจากองคการบริหารสวนตําบลอยางท่ัวถึงและเขาใจ
การบรหิารงานขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  
   - ประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
  - ทําใหใกลชิดประชาชนมากขึ้น 
 
 
 

-๔๙- 
๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเร่ือง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
๓.๒.๓ (๑) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 
๑) ช่ือกิจกรรรม  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ทุกครั้งจะตองมีการตรวจตรา กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง 
ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียน/รองทุกข
เสรจ็แลวแจงใหผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วัน 
 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 ๒. เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัต ิ
 ๓. เพ่ือใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกข และสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
๔) เปาหมาย 
 ผูรองเรียน/รองทุกขทุกราย 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแลวผูรองเรียนทราบโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วันทําการ 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
  ๑. การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 



  ๒ ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข 

 

 

 

 

 

-๕๐- 
๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๓.๓.๑ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
๓.๓.๑ (๑) กิจกรรมแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
๑) ช่ือกิจกรรรม  แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ขอ ๗ (๒) กําหนดใหมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่
ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน  และเจาหนาท่ี
วิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงานสวนทองถ่ินที่ผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย  โดยมีหนาท่ีจัดทําราง
แผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด และจัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน เพ่ือปฏิบัติให เปนไปตามระเบียบดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูนจึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลขึ้นมา 
๓) วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมีคณะกรรมการในการจัดทํารางแผนพัฒนา และรางแผนการดําเนินงาน 
๔) เปาหมาย 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน จํานวน ๑ ชุด 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ในการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
ประกอบดวย ขาราชการสวนทองถ่ินตามที่ระเบียบฯ กําหนด และตัวแทนภาคประชาคม ซึ่งจะมีวิธีดําเนินการ
ดังน้ี 
 ๑. จัดประชุมประชาคมทองถ่ินระดับองคการบริหารสวนตําบล โดยใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หรอืผูที่ไดรบัมอบหมายทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 
 ๒. ในที่ประชุมประชาคมทองถ่ินระดับองคการบริหารสวนตําบล คัดเลือกกันเองจํานวนสามคนเพ่ือ
เปนกรรมการ ซึ่งจะมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกไดอีก เมื่อไดกรรมการ
ครบแลวนําเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลเพื่อออกคําสั่งแตงตั้งตอไป 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 



๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  งานวิเคราะห  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : องคการบริหารสวนตําบลมีคณะกรรมการในการจัดทํารางแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลและรางแผนการดําเนินงาน 
 

-๕๑- 
๓.๓.๑(๒) กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมระดับชุมชน/อบต. 
๑) ช่ือกิจกรรรม  การจัดประชุมประชาคมระดับชุมชน/อบต. 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๗ (๑) ความวา คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุม
ประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ  เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่นรับทราบปญหา 
ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ กําหนดไวในขอ ๓.๓ การจัดประชุมประชาคมทองถิ่น ใหดํ าเนินการภายใตหลักประชารัฐ              
โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ ในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับ
ประโยชน  รวมแกปญหา  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ 
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและทําใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสุจริต 
โปรงใส ถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ 
 ดวยเหตุน้ีองคการบริหารสวน จึงไดจัดประชุมประชาคมระดับชุมชนองคการบริหารสวนตําบล  
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
 ๒. เพ่ือใหมีความสุจริต โปรงใส ถูกตอง 
 ๓. เพ่ือใหไดขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๔) เปาหมาย 
 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖0-๒๕๖๔) 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. ดําเนินการจัดประชุมประชาคมระดับชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน        
จํานวน ๔  หมูบาน  เพื่อนําขอมูล/โครงการที่เปนปญหา 



 ๒. ดําเนินการจัดประชุมประชาคมระดับองคการบริหารสวนตําบลโดยนําขอมูล/โครงการในระดับ
ชุมชน และโครงการอ่ืนๆ ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปนําเสนอตอที่ประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  งานวิเคราะห  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 

-๕๒- 
 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
  ๑. ทําใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป มีความสุจริต โปรงใส ถูกตอง 
  ๒. ทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป สําหรับเปนเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติงาน 
 
๓.๓.๓ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
๑) ช่ือกิจกรรรม  การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น วามีผลสัมฤทธ์ิตรงตามเปาหมายภารกิจหรือไม ตลอดจนการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการไดโดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน  ซึ่งการประเมินดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการ  ในการที่จะนําผลที่ได
จากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดําเนินการ  ซึ่งจะบงชี้วา  
วิธีการแผน หรือโครงการนั้นผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเรจ็บรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด 
ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
๓) วัตถุประสงค 
 เพื่อจะไดนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนาการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพขึ้น 
๔) เปาหมาย 
 พนักงานองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีผูแทนภาคประชาชน ๒ คน  ผูแทน
สมาชิกสภาทองถ่ิน ๒ คน  ผูทรงคุณวุฒิ ๒ คน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หัวหนาสํานักปลัด  



 ๒. คณะกรรมการฯ  และองคการบริหารสวนตําบล กําหนดและจัดทําแบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๓. รายงานผลใหผูบรหิารทราบ 
 ๔. ผูบริหารแจงกองตางๆ ทราบ 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 
 

-๕๓- 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  งานวิเคราะห  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : ทําใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลนําผลท่ีไดจากการประเมินมา
ปรบัปรุง แกไข และพัฒนาในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
 
 
มิติที่ ๔  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
๔.๑ มีการจัดวางบระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
๔.๑.๑ (๑) กิจกรรมการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
๑) ช่ือกิจกรรรม  การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น  เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลบาง
ตะบูน จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปน
ประจําทกุป 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลบาง
ตะบูน 
 ๒. เพ่ือสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กําหนด 
 ๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกําหนด 
๔) เปาหมาย 



 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดังองคกร 
 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 ๓. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
 

-๕๔- 
 
 ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ระดับองคกร และนําเสนอผูบรหิาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
  ๑. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุด 
  ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเส่ียงตอการปฏิบัติงาน 
  ๓. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 
๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 
๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๑) ช่ือกิจกรรรม  ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเคร่ืองมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคในอดีตที่ผ านมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมี การควบคุมภายในตาม ท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญจะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติ



ใหถูกตองตามระเบียบ หรือกฎเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดาน
การเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได 
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็น
เปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่
ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางร่ัวไหลทําใหเกิดความเสียหายใน
หนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมาย
งานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมปีระสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร 
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาว
ทันสมัยอยูเสมอ 

-๕๕- 
 

องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนด
ระบบการควบคุมภายในใหเปนอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน ขึ้น 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 
 ๒. เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ 
 ๓. เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
๔) เปาหมาย 
 เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในดับท่ียอมรับได 
ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 
 ๒. ประชุมคณะทํางานเพื่อปรบัปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
บางตะบูน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล 
 ๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคดิเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 



๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวชี้วัด :  
 ๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานฯ ขอ ๖ ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
 ๒. กิจกรรมการการควบคุมภายใน รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
 ๑. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

-๕๖- 
 ๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 ๓. มีขอมูลและรายงานทางการเงนิที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 ๔. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่วางไว 
 ๕. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานอยางดีย่ิง 
 
 
๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได 
๔.๒.๒  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จาย การหา
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
๔.๒.๒(๑)  กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
๑) ช่ือกิจกรรรม  การรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และที่แกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และ
รายงานการรับ-จายเงินประจําปงบประมาณที่สิ้นสุด ทั้งน้ี เพ่ือใหการใชจายงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนไปอยางเปดเผย โปรงใส และเปนการสงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวาง
ในการท่ีจะไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อปกปองรักษา
ประโยชนของตน ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  จึงตองรายงานผลการใชจายเงินใหกับ
ประชาชนไดรับทราบ 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหประชาชนไดทราบผลการใชจายเงนิขององคการบริหารสวนตําบล 
 ๒. เพ่ือใหเกิดความโปรงใส ประชาชนมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานขององคการ
บรหิารสวนตําบล 
๔) เปาหมาย 
 เอกสารสารงบประมาณรายจายประจําป และประมาณการรับ-จายเงนิ 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 



๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทํางบประมาณรายจายประจําปเพ่ือเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 ๒. ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป  
 ๓. ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป และนํางบประมาณรายจายประจําปเผยแพรในเว็บไซต
ขององคการบริหารสวนตําบล 
 ๔. ประกาศรายงานผลการรับ-จายเงินเมื่อสิ้นปงบประมาณเพ่ือใหประชาชนทราบ 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

-๕๗- 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
 ๑. ทําใหประชาชนไดรับทราบการใชจายเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
 ๒. ทําใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบาง
ตะบูน 
๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
๔.๓.๑  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
๔.๓.๑(๑) กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาอบต. 
๑) ช่ือกิจกรรรม  การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาอบต. 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาว การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับ
ภารกิจและจัดบริการใหแกชุมชน จึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการเพ่ือใหสมาชิกอบต. มีความรูและทักษะดานการปกครอง
สวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมาย
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาอบต. ใหเขารับการฝกอบรม
และศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคการ
บรหิารสวนตําบล พัฒนาทองถิ่น ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาอบต. ใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 
 ๒. เพื่อใหสมาชิกสภาอบต. ไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 



 ๓. เพ่ือสงเสรมิใหสมาชิกสภาอบต.  ไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 
๔) เปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ทั้งในองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  และหนวยงานอ่ืนที่จัดฝกอบรม 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบล  และ
หนวยงานภายนอกจัดฝกอบรม เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาอบต.  เขารับการอบรมหรือรวม
ประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 
 

-๕๘- 
 ๒. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง
สมาชิกสภาอบต.  เขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม/สัมมนา หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเอง 
 ๓. แจงใหสมาชิกสภาอบต. ผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
 ๔. ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาอบต.  และรายงานเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวชี้วัด : จํานวนสมาชิกสภาอบต.ขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  ๘  รายไดรบัการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
  ๑. สมาชิกสภาอบต. มีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 
  ๒. สมาชิกสภาอบต. ไดรบัการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
  ๓. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาอบต. เปนไปอยางถูกาตองตามระเบียบกฎหมาย 
 
 
๔.๓.๒  สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
๔.๓.๒(๑) กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑) ช่ือกิจกรรรม  การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบรหิาร เปนกลไก
สําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหาร



ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะ
เปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดย
ความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบล
บางตะบูน มีบรรยากาศในการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร 
สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคกรและลดการทุจริต 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรวมเปน
คณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

-๕๙- 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 ๒. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ๓. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น 
๔) เปาหมาย 
 สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  จํานวน  ๘  คน 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาอบต. ใชสําหรบัการประชุม 
 ๒. แตงตั้งสมาชิกสภาอบต.  เปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  การตรวจรายงานการประชุมสภาฯ การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 ๓. สมาชิกสภา อบต. ตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :  
 - สมาชิกสภาอบต. เขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 - การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
๔.๓.๒  สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 



๔.๓.๒(๑) กิจกรรมการใหความรูในดานกฎหมาย กฎระเบียบ  ขอบังคบัตางๆ  
๑) ช่ือกิจกรรรม  การใหความรูในดานกฎหมาย กฎระเบียบ  ขอบังคับตางๆ  
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมารัฐบาลไดเรงรัดจัดต้ังองคการปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย  
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบล  ในปจจุบันไดมีบุคลากรเขามาทํางานใน
องคกรเหลานี้เปนจํานวนมาก  ทั้งที่มีสถานะเปนราชการ ขาราชการสวนทองถิ่น และบุคลากรที่มาจากการ
เลือกตั้งอันไดแก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น เพ่ือใหบุคคลดังกลาวมาทําหนาท่ีในการบริหารจัดการ 
และดําเนินงานองคกรและชุมชนทองถิ่น  บุคลากรเหลานี้ยอมมีความแตกตางกัน  ทั้งแนวคิดความรู
ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินงาน  บริหารจัดการองคกรและชุมชน การฝกอบรมเพื่อถายทอด
ความรูและประสบการณใหแกบุคลากร  จะชวยลดปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทําใหการพัฒนางานและ 

-๖๐- 
 
การประสานงานดีข้ึน เปนการชวยเพ่ิมศักยภาพการดาํเนินงานขององคกรใหเขมแข็งในการตอบสนองและ
แกไขปญหาของทองถิ่น  ใหเปนองคกรที่เปนที่เชื่อมั่นของประชาชน 
 จากบทบาทหนาที่รับผิดชอบสําคัญของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการสวนทองถ่ิน
ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ การบริหารงาน ในองคกรปกครองทองถิ่น  ตองใชความรูทางกฎหมายเปนหลักในการ
ปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายทองถ่ิน  ที่สําคัญเกี่ยวกับกิจการสภาและ
สวัสดิการของผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นและการตีความตัวบทกฎหมายในการบังคับใชใหถูกตองและ
เหมาะสมตามเจตนารมณของกฎหมาย รวมถึงตองมีความรูกฎหมายเฉพาะที่ใชในการปฏิบัติงานเฉพาะดาน  
ซึ่งการปฏิบัติงานระเบียบ ขอบังคับ  กฎหมายทองถิ่นบางครั้งเปนการปฏิบัติไมถูกตอง  องคกรปกครอง
ทองถ่ินเปนองคกรของรัฐ ผูบริหาร  สมาชิกสภาทองถิ่น  ขาราชการสวนทองถิ่น  จึงถือวาเปนเจาหนาที่ของรัฐ  
เมื่อปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดไมวาจะเจตนาหรือไมเจตนา  ถือวาเปนความผิดทางปกครองตามากฎหมายปกครอง
ตามกฎหมายปกครอง จึงทําใหผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการสวนทองถ่ินตองถูกฟองตอศาล
ปกครองโดยไมตั้งใจจึงจําเปนท่ีผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการสวนทองถ่ิน  จะตองมีความรู
เก่ียวกับกฎหมายทองถิ่นตางๆ กฎหมายปกครอง ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับกิจการและสวัสดิการ  เพ่ือให
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ินและขาราชการสวนทองถิ่น  ซึ่งจะตองปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจลักษณะหนาที่ในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน อันจะเปนแนวทางท่ีจะ
ชวยใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติงานดานกฎหมาย
ทองถ่ิน  กฎหมายปกครอง  กิจการสภาและสวัสดิการทองถ่ิน  รวมถึงเสริมสรางทักษะและความสามารถใน
การปฏิบัติงานใหแกผูปฏิบัติงานดานกฎหมายใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 ๒. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ ในการทํางานดาน
กฎหมาย 
 ๓. การใหความรูเก่ียวกับตัวอยางคดีปกครองที่เก่ียวของกับ อปท. ทั้งในสวนที่เปนเก่ียวกับการบริหาร
สาธารณะตามอํานาจหนาที่ของคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน  ขอพิพาททางกิจการสภา รวมทั้ง
การบรหิารงานบุคคลของขาราชการและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๔) เปาหมาย 



 คณะผูบริหารทองถิ่น, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลบางตะบูน  หัวหนาสวนตางๆ  บุคคลกรในหนวยงาน  และผูที่สนใจ  
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 ๒. เพ่ือให ผูบริหารทองถ่ิน, สมาชิกสภาอบต., พนักงานสวนตําบลและลูกจาง ในสังกัดรับทราบใน
โครงการและวัตถุประสงคของโครงการ 
 ๓. จัดหาวิทยากรที่ มีความรูความสามารถเก่ียวกับ กฎหมายวาดวยการปกครองสวนทองถิ่น, 
กฎหมายเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ  ฯลฯ   
  ๔. ดําเนินการตามโครงการ 

-๖๑- 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :  
 - ผูเขารับการฝกอบรมท่ีปฏิบัติงานดานกฎหมายสามารถปฏิบัติงานดวยความรูและความเขาใจใน
หลักการและลักษณะงานตามหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
 - ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติงานดานกฎหมายทองถ่ิน กฎหมายปกครอง กิจการสภาและ
สวัสดิการทองถ่ิน  รวมถึงเสริมสรางทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานใหแกผูปฏิบัติงานดานกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 
 
๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
๔.๔.๑ สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
๔.๔.๑ (๑) กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
๑) ช่ือกิจกรรรม  การติดปายประชาสัมพันธกรณพีบเห็นการทุจริต 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสยีหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทกุ
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรปูแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 
๓) วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 ๒. เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 



๔) เปาหมาย 
 ประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน  และจังหวัดเพชรบุรี 
๕) พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๖) วิธีดําเนินการ 
 ๑. ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 ๒. ปดประกาศประชาสัมพันธ 
 ๓. จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 ๔. บันทึกเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 ๕. เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 ๖. ดําเนินการปรบัปรุงแกไขเร่ืองท่ีไดรับการรองเรียน/รองทุกข 

-๖๒- 
 
๗) ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ 
๘) งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณ ๔,๐๐๐  บาท 
๙) ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวชี้วัด : จํานวนเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับการทุจริต 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : นําเรื่องที่ไดรบัการรองเรียน/รองทุกขไปดําเนนิการปรับปรุงแกไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
 



 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน 
อาํเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 


