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ค ำน ำ 
  ตามที่ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดี และเพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กรภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา
ให้กับประชาชนและผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น  
  ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่  ๑/2563 เมื่อวันที่  2 มกราคม 2563                     
ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3    
(พ.ศ.2560 - 2564) ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงาน                            
และให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบล              
บางเตย จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับต่อเนื่อง
ครอบคลุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย โดยใช้โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2565 ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเตย จะเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเจตจ านงและนโยบายการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ต่อไป 
 

       องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
       อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

สำรบัญ 

           หน้ำ 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 

   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร     ๔ 
   หลักการและเหตุผล         ๕ 
    วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน        ๖ 
     เป้าหมาย          ๗ 
     ประโยชน์ของการจัดท าแผน        ๗ 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕      ๘ 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)     ๙ 

ส่วนที่ 3  รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร      1๗
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวั ตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 



๕ 
 

5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริต             ตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 
2. หลักกำรและเหตุผล       
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559               
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย    
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2 5 4 6  ก ารจั ด ตั้ งอ งค์ ก รต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
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พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่า การทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี                 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่          
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด            
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 -2561)               
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)                 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้ำหมำย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง                  
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ                   
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 

หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
เตย ขยายกรอบระยะเวลาให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วย โดยใช้
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์  
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย  อ ำเภอสำมพรำน  จังหวัดนครปฐม 

 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

1. กำรสร้ำง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 

1 .1  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ า ย ป ร ะ จ า ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 สร้างจิตส านึก
และความตระหนัก
แก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 (1) โครงการอบรมและ
ศึกษา ดูงานคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น พนกังาน 
ก านัน ผู้ใหญ่บา้น ผู้น ากลุ่ม
องค์กรฯ 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเตย” 
1.1.2 (2) มาตรการ 
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต” 
1.1.3 (1) กิจกรรม ให้ความรู้ 
เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและพนกังาน
จ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเตย 
1.1.3 (2) มาตรการ 
“มาตรการจัดท าคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน” 
 
1.2.1 (1) โครงการวิทยาลยัผู้
สูงวัยต าบลบางเตย 
1.2.1 (2) โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎหมายแกบุ่คลากร             
ผู้น าชุมชน ประชาชนและ
เยาวชนในพื้นที่ต าบลบางเตย 
1.2.2 (1) โครงการให้บริการรับ
ช าระภาษีนอกสถานที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
เตย 
 
 
1.2.2 (2) โครงการพัฒนา
หมู่บ้านต้นแบบในการจัดการ
ขยะตั้งแต่ต้นทาง 
1.2.3 (1) โครงการ ท้องถิ่น
อาสา        ปลกูป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ
“จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ า” 
1.2.3 (2) โครงการ”พยุงธรรม 
ค้ าไทย ถวายองค์ราชินี” 
 

400,000 
 
  
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

294,600 
 

100,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

294,600 
 

100,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

294,600 
 

100,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 

400,000 
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

294,600 
 

100,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 

 



๑๐ 
 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

1.3 สร้างจิตส านึก
และความตระหนัก
แก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 (1) โครงการส่งเสริม
การปลูกจิตส านึกและสรา้ง
ความตระหนักดา้นการปอ้งกัน
การทุจริต  
1.3.1 (2) สภาเด็กและ
เยาวชน 
1.3.1 (3) กิจกรรมวันแม ่
1.3.1 (4)  กิจกรรม “งานวัน
เด็กแห่งชาติ” 
1.3.2 (1) โครงการธรรมะ
ส าหรับเด็ก 
1.3.3 (1) โครงการเยาวชน
จิตอาสาพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

20,000 
- 

100,000 
 
- 
 
 

20,000 

50,000 
 
 
 

20,000 
- 

100,000 
 
- 
 
 

20,000 

50,000 
 
 
 

20,000 
- 

100,000 
 
- 
 
 

20,000 

50,000 
 
 
 

20,000 
- 

100,000 
 
- 
 
 

20,000 

มิติที่ 1 รวม 
3 มำตรกำร 3 กิจกรรม 

11 โครงกำร 
1,014,600 1,014,600 1,014,600 1,014,600  



๑๑ 
 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

2. กำรบริหำร
รำชกำรเพื่อ
ป้องกันกำร
ทุจริต  

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 
2.2 มาตรการสร้าง           
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

(1) กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
2.2.1 (1) มาตรการ การสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2.2.1 (2) มาตรการ ออก
ค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.2 (1) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – 
จัดจ้าง 
2.2.2 (2) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจา่ยเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าป”ี 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2 (4) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
เตย 
2.2.3 (1) กิจกรรม การ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพือ่ให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
2.2.3 (2)  มาตรการ 
“ยกระดับคุณภาพการบรกิาร
ประชาชน” 
2.2.3 (3) โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

30,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

30,000 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

30,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

30,000 

 

 2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่        
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการ ลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการ มอบ
อ านาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- 
 

- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 

- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 

- 
 

- 
 

 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๒ 
 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 (3) มอบอ านาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
2.3.2 (4) มาตรการการออก
ค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 

 
 

 
 

- 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 

 
 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 (1) กิจกรรมมอบโล่แม่
ดีเด่น 
2.4.1 (2) โครงการเชิดชู
เกียรติพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตยผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บรกิาร
ประชาชนดีเด่น    
2.4.2 (1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
2.4.2 (2) กิจกรรม “ยกยอ่ง
และเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเตย” 

 - 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

  
 
 
 
2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

2.4.3 (1) กิจกรรม เชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
อบต.บางเตย” 
2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดแูล การ
ปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตย 
2.2.2 (2) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”               

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 



๑๓ 
 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

 
2.5.3 (2) มาตรการ “ด าเนิน 
การเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน         
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหนา้ที่      
ของ อบต.บางเตย ว่าทจุริตและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ” 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 
 
 

 

 
- 

 
 
 

 

มิติที่ 2 รวม 
11 มำตรกำร 11 กิจกรรม 

5 โครงกำร 
30,000 30,000 30,000 30,000  

3. กำรส่งเสริม
บทบำทและกำร
มีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางเตยให้มีประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเตย” 
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. ขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
3.1.2 (1) มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง” 
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตย” 
3.1.3 (2) โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ ์

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 
 
 
 

3.2.1 (1) โครงการสนับสนุน
การจัดท าประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน/ต าบล รวมทั้ง
จัดท าแผนชุมชนและกิจกรรมอง
ชุมชน 
3.2.1 (2) การด าเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตย 
3.2.2 (1) มาตรการก าหนด

50,000 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 



๑๔ 
 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

 
 

ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 การส่งเสริมให้ 
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.2 (2) โครงการ อบต.
เคลื่อนที่ 
3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ (ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 
3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาต าบล 
3.3.1 (2) โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 3.3.2 (1) มาตรการ
แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง3.3.3 (1) กจิกรรม 
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

50,000 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

50,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

50,000 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

50,000 
 
- 
 
 
- 
 

 

มิติที่ 3 รวม 7 มำตรกำร 5 กิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000  



๑๕ 
 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

5 โครงกำร 
4. กำร
เสริมสร้ำงและ
ปรับปรุงกลไก
ในกำร
ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายใน 
4.1.1 (2) โครงการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ป ระ เมิ น ผลระบ บ ควบ คุ ม
ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเตย 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 

 4.2 การสนับสนุนให้         
ภาคประชาชนมีสว่น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
4.2.2 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จา่ยเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของอบต.บางเตย 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
4.3.1 (2) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 



๑๖ 
 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

 
  

 
 
 
4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.3.2 (2) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏบิัติงานของสมาชิก
สภา 
 
4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวัง
การ    คอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 
4.4.1 (2) มาตรการการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต 
4.4.2 (1) กิจกรรม การติด
ป้ายประชาสัมพันธก์รณีพบ
เห็นการทุจริต 
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- 
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- 
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- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

มิติที่ 4 รวม 
 4 มำตรกำร  8 กิจกรรม 

3 โครงกำร 
- - - -  

 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ส่วนที่ 3 
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแกป่ระชำชนในท้องถิ่น 
  

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำน ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำกลุ่ม
องค์กรฯ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากน้ี ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัตงิานร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก
สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต   คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน
สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้
ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจรงิจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่
กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล                
ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ             
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น  ปั จจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล                     
ซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น                    
การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความ
โปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่
หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จึงจัดท าโครงการอบรมและศึกษา
ดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่มองค์กรฯ ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 3.2 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3.3 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 3.4 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 



๑๘ 
 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 400,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 10.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 10.3 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 10.4 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำ ร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 
ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย พ.ศ. 
2556 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครปฐม  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับจริยธรรม
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  9 
ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ , ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน, ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง , มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 



๑๙ 
 
นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าว
มาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล
บางเตย ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย” ขึ้น เพื่อให้
บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรม จริยธรรม  
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล 
 3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต            
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
 3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุก
คนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเตย 
 

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เสรมิสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้



๒๐ 
 
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบล               
บางเตย จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนใน
การปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่าย
ประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต อาทิ 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 6.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด                
ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่าง ๆ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 

 
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล ำดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม ให้ควำมรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น
การปฏิบัติ สืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 



๒๑ 
 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม
อ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด 
หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ 
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล บางเตย 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริต
คอร์รัปช่ัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยและพนักงานจ้าง 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “มำตรกำรจัดท ำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและ
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ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพื่อน า
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะ
ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ เทศบาลต าบลหนองมะโมง
จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและ
ผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
น าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
 6.4 จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 
ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรวิทยำลัยผู้สูงวัยต ำบลบำงเตย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

ในปัจจุบันจ านวนผู้สูงอายุและสัดส่วนผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป) ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่รวดเร็ว ท าให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทยก าลังเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า "ภาวะประชากรผู้สูงอายุ 
(population ageing)" อันจะมีผลต่อสภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการจ้างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทาง
สุขภาพและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว จากภาวะดังกล่าวรัฐบาลได้ก าหนดให้มีการเตรียมความพร้อม
สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ  เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีการจัดท าแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาตินี้ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564)  ไว้แล้ว การที่รัฐต้องก าหนดแผนงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้อย่างเป็นทางการนั้น  
เป็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประเทศ  แสดงให้เห็นความชัดเจนว่าประเทศไทยก าลังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุ (อายุ  60 ปีขึ้นไป) การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย  มีระยะเวลาที่จะ
เข้าสู่อายุค่อนข้างสั้น  เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้วหลายๆ ประเทศ สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุประเทศไทยจะเพิ่ม
จากประมาณร้อยละ 8 ในปี พ.ศ.2543 เป็นประมาณร้อยละ 10 ในปี  พ.ศ.2563  หรือใช้เวลาเพียงประมาณ 20 ปี ใน
การเพิ่มสัดส่วนประชากรสูงอายุเป็นเท่าตัว ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 70 ปี หรือ  100 ปี การ
คาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553 พบว่าสัดส่วนประชากรสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป)  มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้สูงอายุเพิ่มประมาณ 12.4 ของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรผู้สูงอายุ 
ซึ่งการเพิ่มของประชากรวัยปลายนี้ จะสะท้อนถึงการสูงอายุขึ้นของประชาชนผู้สูงอายุ และท าไปสู่การเพิ่มประชากรในวัย
พึ่งพิง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และสุขภาพ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เห็นความส าคัญของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ จึงได้จัดท า 
“โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยต าบลบางเตย” เพื่อให้ผู้สูงวัยชาวต าบลบางเตย ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเวทีใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
ชุมชน มีกิจกรรมเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขปราศจากอาการภาวะซึมเศร้า  ช่วยลดภาระให้กับบุตรหลาน
ด้วยการดูแลตนเอง      
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการก าหนดยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
สุขภาพ ผู้สูงวัย 
 3.2 เพื่อให้ผู้สูงวัยเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง กันล้ม กันลืม ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
 3.3 เพื่อให้ผู้สูงวัยมีการพัฒนาทักษะ  มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านสังคมวัฒนธรรม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 3.4 เพื่อให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพกายแข็งแรง จิตใจผ่องใส ไม่เกิดภาวะซึมเศร้า อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 3.5 เพื่อให้ผู้สูงวัยมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสืบทอดต่อไป 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 เชิงคุณภาพ 
  4.1.1 ผู้สูงวัยมีภูมิคุ้มกันสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
  4.1.2 ผู้สูงวัยได้รับความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดได้ 
  4.1.3 ผู้สูงวัยมีการพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะทางความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ร้อยละ 80 
  4.1.4 ผู้สูงวัยมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจผ่องใส อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 4.2 เชิงปริมาณ  
  4.2.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 
  4.2.2 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน จ านวน 15 คน 
  4.2.3 วิทยากรภายนอก จ านวน 5 คน 
 



๒๔ 
 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประชุมปรึกษาหารือการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 6.2 น าเสนอ/ขออนุมัติโครงการ 
 6.3 แต่งตั้งคณะท างาน 
 6.4 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
 6.5 ปรับปรุงหลักสูตรและตารางการเรียนการสอน 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี จัดหาและพัฒนาเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 6.7 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 6.8 สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 294,600 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 วิทยาลัยผู้สูงวัยต าบลบางเตย เป็นศูนย์การเรียนรู้ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการ
ดูแลตนเอง เพิ่มทักษะ เพิ่มความรู้ สร้างความเข้าใจ ได้เรียนรู้และพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม เสริมสร้างอาชีพ  มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่ผ่องใส สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นสืบทอด ถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น  

 
ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสรมิควำมรู้ด้ำนกฎหมำยแก่บุคลำกร ผู้น ำชุมชน ประชำชนและเยำวชนในพ้ืนที่ต ำบลบำง
เตย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 กฎหมายเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของประชาชนทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดย
เริ่มตั้งแต่เกิดไปจนถึงตาย แต่ยังมีประชาชนจ านวนมาก ที่ยังขาดโอกาสในการศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขด้วยวิธีการทางกฎหมาย ประชาชนเหล่านั้นมักถูกเอาเปรียบ
จากคู่กรณีที่มีความรู้ทางกฎหมาย ก่อให้เกิดความเดือดรอ้น ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของตน ด้วยเหตุนี้ การอบรมให้ความรู้
กฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่เขตต าบลบางเตย จึงมีความส าคัญต่อประชาชนทุกคนที่ควรมีความรู้ทางด้านกฎหมาย เพื่อลด
ปัญหาคดีความที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีการด าเนินชีวิตที่เป็นปกติสุข เกิดความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น อีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐในการด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเตยจึงได้จัดโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน ตลอดจนข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 3.4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมของไทย 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย และ
ประชาชนผู้สนใจ 



๒๕ 
 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดอบรมโดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ เช่น การรับฟังบรรยาย การร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตลอดจนการซักถามปัญหาต่าง ๆ จากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
 6.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ 
 6.3  ด าเนินการอบรมตามโครงการฯ 
 6.4  สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการฯ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 100,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
 10.2 ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน ตลอดจนข้อพิพาทเกี่ยวกับท่ีดิน 
 10.3 ท าให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 10.4 ท าให้ประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมของไทย  
 
 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

 1.2.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 
ล ำดับที่ 1 

1.   ชื่อโครงกำร : โครงกำรให้บริกำรรับช ำระภำษีนอกสถำนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
2.   หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นหน่วยด าเนินการซึ่งท า
หน้าที่บริหารจัดการแทนรัฐในการบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบแก่ประชาชน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นประการส าคัญ 
 การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่จะเป็นการเข้าถึงประชาชน ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และอ านวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม เป็นการสร้างจิตส านึกตระหนักในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะและถือว่าเป็นนโยบายส าคัญของทางราชการ 
และเป็นภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการท างานตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยได้ตระหนักถึงความส าคัญในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อการอ านวยความ
สะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการช าระภาษี  จึงได้จัดท าโครงการให้บริการด้วยการจัดเก็บภาษี
นอกสถานท่ีขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อออกให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีทุกประเภท การสร้างความพึงพอใจกับราษฎร์ และการ
พบปะประชาชน เพื่อได้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับรู้ข่าวสารและรับทราบถึงความต้องการ ระหว่างข้าราชการ 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหารและประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีของทางราชการ 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการเพิม่รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆได้อยา่งครบถ้วนถูกต้องเป็น
ธรรมและสะดวกรวดเร็ว 
 3.2 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพื่อเป็นการลดจ านวนลูกหนี้ภาษีค้างช าระให้น้อยลง 
 3.4 เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
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 3.5 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น 
 3.6 เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างกับราษฎรในพื้นที่
บริการต าบลบางเตย 
4.  เป้ำหมำย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลบางเตย 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
6.  วิธีด ำเนินกำร 

 - เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 - แจ้งเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 - ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาต าบล ภายในชุมชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 - ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

7.   สถำนที่ด ำเนินกำร 
 พื้นทีต่ าบลบางเตย  จ านวน 7 หมู่บ้าน   

8.   งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.   ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นในการช าระภาษี 
 10.2 สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
 10.3 ได้ข้อมูลการจัดเก็บ การประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
 10.4 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีรายได้จัดเก็บเองมากขึ้น  
 10.5 ประชาชนได้รับทราบและเห็นความส าคัญของการช าระภาษีเพิ่มมากข้ึนเนื่องจากเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

 
ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำร “พัฒนำหมู่บ้ำนต้นแบบในกำรจัดกำรขยะตั้งแต่ต้นทำง” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามนโยบายและการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ปี 2557 รัฐบาลมุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะในเขตจังหวัดนครปฐม
แบบเร่งด่วน มีการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2557-2564) และนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยบูรนาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ”จังหวัดนครปฐมมีการจัดแผนงานยุทธศาสตร์ จังหวัดสะอาดขึ้นในปีงบประมาณ 
2560 โดยใช้หลัก 3 Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะ จ านวน             
7 หมู่บ้าน เนื้อที่ทั้งหมด ๑๐.๗๒๕ ตารางกิโลเมตร หรือ 6,703.125 ไร่ ประชากรตามทะเบียนราษฎร์จ านวน 6,187 คน 
(ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทยประจ าปี 2560 ) เกิดการสร้างหมู่บ้านจัดสรรใหม่หลายแห่ง  มีห้างสรรพสินค้า
เกิดขึ้น 2 แห่ง  หากคิดเฉลี่ยเป็นรายบุคคลแล้ว 1 คนจะก่อให้เกิดขยะในปริมาณ 2.56 กิโลกรัมต่อวัน/คน มีรถจัดเก็บขยะ
เพียง 3 คัน  จึงเป็นภาระหนักขององค์การบริหารต าบลบางเตย ในการบริหารจัดการกาจัดขยะเหล่านั้น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
มากมายทุกวัน โดย ส่งผลให้มีขยะตกค้างเป็นจ านวนมากในแต่ละวันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ใน
ชุมชนมากมาย ได้แก่ บ้านเมืองสกปรกไม่น่ามอง เสียทัศนียภาพ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์ และพาหนะนา
โรคต่าง ๆ เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน ทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคโดยตรง เช่น อหิวาตกโรค อุจจาระร่วง บิด โรคผิวหนัง 
บาดทะยัก โรคทางเดินหายใจ เกิดการปนเปื้อนของสารพิษ เช่น ตะกั่ว ปรอท ลงสู่พื้นดิน และแหล่งน้า แหล่งน้าเน่าเสีย           
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ท่อระบายน้าอุดตัน อันเป็นสาเหตุของปัญหาน้าท่วม เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ควัน จากการ
เผาขยะ และเกิดก๊าชมีเทนจากการฝังกลบขยะ  และขยะบางชนิดไม่ย่อยสลาย และกาจัดได้ยาก เช่น โฟม พลาสติก               
ท าให้ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม ยังเป็นการลดปริมาณขยะที่น าไปก าจัดโดยการเผาและฝังกลบได้ ท าให้ช่วยลดสภาวะเรือนกระจก 
(Green House Effect) ลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นตามมา หรือเรียกว่า ภาวะโลกร้อน 
(Globel Warmming)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การ
จัดการขยะที่ยั่งยืน และสนองนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะของประเทศ ลดปริมาณขยะ โดยใช้หลักยุทธศาสตร์ 
ในการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน และปลูกจิตส านึกให้กับเยาวชนและนักเรียนและมีการปฏิบัติเป็นรูปธรรม สร้างหมู่บ้าน
ต้นแบบ ทั้งนี้ จะท าให้ต าบลบางเตย เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความร่วมมือของหมู่บ้าน  ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการขยะแบบคัดแยกจากต้นก าเนิด และจัดการขยะอย่างเป็นระบบและถูกวิธี ส่งผลให้
ต าบลบางเตยมีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง โดยใช้หลัก 3Rs คือ การใช้
น้อย ใช้ซ้ าและน ากลับมาใช้ใหม่  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวคิดและหลักการการจัดการขยะมูลฝอยประชาชนต าบลบางเตยรวมทั้งพหุภาคีภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3.2 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเตย 

3.3 เพื่อเป็นการผลักดัน กระตุ้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชนและประชาชนพหุภาคีภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเกดิกระบวนการเรียนรู้ในการคิด ท าและประเมินผลการดาเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยได้ด้วยตนเอง 

3.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการนาขยะมูลฝอยในชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ประชาชนชาวต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธดี ำเนินกำร 
 6.1 เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 6.2 ประชุมผู้บริหารและผู้น าชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงและท าความเข้าใจในโครงการ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อการมีส่วนร่วม 
 6.4 จัดท าโครงการ 
 6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
6. งบประมำณด ำเนินกำร 
 100,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชน และภาคีอื่นๆ ได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และเกิดแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย  

10.2 ท าให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายการดาเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเตย 
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 10.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการคิด  ท า และประเมินผลการดาเนินงานด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย ได้ด้วยตนเอง ทั้งนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
 
 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

 1.2.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรท้องถิน่อำสำปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ “จิตอำสำ สร้ำงป่ำ รักษ์น้ ำ” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 “...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน ้า ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน ้า พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน ้า ฉันก็จะสร้าง
ป่า”   พระราชด ารัสพระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ ้าติ้ว ณ บ้านถ ้าติ้ว อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
พ.ศ. 2525 เป็นพระราชด ารัสพระราชทานที่ทรงให้ความส าคัญกับป่าไม้ในประเทศ ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ให้บรรเทา
วิกฤตสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก ทรงเชิญชวนประชาชนทั่วไป และข้าราชการในภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันปลูกป่า
ตัวอย่าง เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรัก หวงแหนป่าไม้ โดยทรงยึดหลักการทรงงานตามแนวทางพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ทรงใช้
หลักการ "ปลูกป่าในใจคน,, ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว คือการปลูกจิตส านึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน รวมถึง
การปลูกไม้ใช้สอย ไม้ผล และไม้ยืนต้น ท่ีจะเติบโตเป็นป่า นอกจากนี้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้จัดตั้งโครงการ “บ้านเล็กในป่า
ใหญ่” เป็นโครงการที่เข้าจัด ระเบียบ ให้ประชาชนอยู่กันเป็นกลุ่มๆ โดยรอบป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเสริม 
ให้กับประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอ ต่อการเลี้ยงครอบครัวซึ่งจะท าให้ประชาชน หยุดการบุกรุกท าลาย
ป่าไม้ และช่วยดูแลรักษาป่าไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม” นอกจากจะทรงให้ความส าคัญกับการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้แล้ว ยัง
ทรงให้ความส าคัญกับการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย ดังพระราชด ารัสพระราชทานในพิธีเปิดการ ประชุม ครั้ง
ที่ 26 ของสภาสตรีระหว่างประเทศ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2534 ความตอนหนึ่งว่า “...
ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ าให้แก่เรา น้ าซึ่งเป็นความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงการเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆ ชองชาติ เราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและ ปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างเข้มแข็ง               
เพื่อทะนุบ ารุงบ ารุงสภาพแวดล้อม อันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกท้ังมวล ต่อไปด้วย...” 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ท่ีแต่ละพระองค์ทรง
ให้ความส าคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้ ประกอบกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เล็งเห็นถึงความส าคัญของป่าไม้ โดยรณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลูกป่า ทดแทนในพ้ืนท่ีสาธารณะ และพื้นที่อ่ืนๆ จึง
จัดท าโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น ้า” ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 3.2 เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งต้นน ้าในการอุปโภค บริโภค และท าการเกษตร 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตลอดจน
ภาคเอกชน และมวลชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 3.4 เพื่อสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมท า" ของบุคลากรในสังกัด กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มมวลชนในท้องถิ่น 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนชาวต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประชุมผู้บริหารและผู้น าชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงและท าความเข้าใจในโครงการ 
 6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อการมีส่วนร่วม 
 6.3 ให้มีการส ารวจพ้ืนท่ีส าหรับรองรับการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ 
 6.4 จัดพิธีรวมพลังมวลชนชาวต าบลบางเตยและปลูกต้นไม้ 
 6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8.งบประมำณด ำเนินกำร 
 30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนชาวต าบลบางเตยได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 10.2 ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ รวมทั้งมีจิตส านึกและความรู้สึกเป็นเป็น
เจ้าของและมีส่วนร่วมในการดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืน 
 10.3 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ังบรรเทาปัญหาสภาวะ
โลกร้อนของภาครัฐ ชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี 
 10.4 ประชาชนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 
 

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำร”พยุงธรรม ค้ ำไทย ถวำยองค์รำชินี” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความส าคัญและทรงมีพระราชปณิธาน อันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าโครงการ “พยุงธรรม ค้ าไทย ถวายองค์ราชินี”โดย
การปลูกต้นพยุงทั่วประเทศไทย เป้าหมาย 100,000 ต้นข้ึน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลปลูกต้นพยุงจ านวน 10 ต้น ในบริเวณพื้นที่ท าการ สวนสาธารณ หรือสถานที่อื่นๆที่ เห็นสมควร โดยพยุงเป็นต้นไม้ที่มี
ความส าคัญในฐานะเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นพืชพื้นถ่ินดั้งเดิม
ของประเทศท่ีมีประวัติความเป็นมาสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวไทยและมีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรณรงค์ปลูกจิตส านึกและให้ประชาชนชาวต าบลบางเตยตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมโดยการ
ปลูกต้นไม้ ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป 
 3.2 เพื่อร่วมฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่น ชุมชนสนองพระราช
เสาวนีย์ในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเป็นเมืองที่น่าอยู่ สวยงามและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนชาวต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประชุมผู้บริหารและผู้น าชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงและท าความเข้าใจในโครงการ 
 6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อการมีส่วนร่วม 
 6.3 ให้มีการส ารวจพ้ืนท่ีส าหรับรองรับการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ 
 6.4 จัดพิธีรวมพลังมวลชนชาวต าบลบางเตยและปลูกต้นไม้ 
 6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชาชนชาวต าบลบางเตย ได้ ร่วมกันปลูกต้นไม้น้อมเกล้ าฯ  ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
 10.2 ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ รวมทั้งมีจิตส านึกและความรู้สึกเป็นเป็น
เจ้าของและมีส่วนร่วมในการดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืน 
 10.3 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ังบรรเทาปัญหาสภาวะ
โลกร้อนของภาครัฐ ชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี 
 10.4 ประชาชนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 

 

1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
1.3.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซื่อสัตย์สุจริต 

ล ำดับที่ 1  
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมสุจริต ปลูกจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่เยำวชน (โตไปไม่โกง) 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึก
ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ต้องมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญ เพื่อท าให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็ นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเห็นความส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึก
ในการรักความถูกต้อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เด็กและเยาวชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตปลูกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริตให้แก่เยาวชน (โตไปไม่โกง) เพื่อพัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่เด็กและเยาวชน เสริมสร้าง
ค่านิยมสุจริต ปลูกจิตส านึก การต่อต้านการทุจริต สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและ
ผู้อืน่            โดยชอบ ไม่คดโกง 
 3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์
กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท าได้เสมอหากมีการกระท าผิดก็พร้อมที่จะยอมรับ และแก้ไข   
 3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรงไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้ง
ช่ังใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
 6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร  
 6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
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 6.6 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.7 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 50,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีความยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและ
ผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง 
 10.2 เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา 
พร้อมให้ตรวจสอบการกระท าได้เสมอหากมีการกระท าผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไข   
 10.4 เด็กและเยาวชนเรียนรู้การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่ละโมบ โลภมาก รู้จักยับยั้ง          
ช่ังใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น 
 

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : สภำเด็กและเยำวชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย ท้ังนี้การจัดกิจกรรมเพื่อช่วย
ลดช่องโหว่ ในการเกิดปัญหาสังคม โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มิส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดย
ยึดหลักการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมละพัฒนาเด็กเยาวชนแห่งชาติ   

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนต าบลบางเตยขึ้น เพื่อเป็น
องค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของเยาวชนในชุมชนประสานกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชนรวม
สังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาและข้อเสนอในการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดระบบการด าเสนองานอย่างเป็นระบบ ในการรูปแบบของสภาเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมกระบวรการเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม และช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีของเยาวชนในต าบลหนองมะโมงรวมถึงทักษะการเป็นผู้น า การบริหารจัดการ
องค์กร การสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้กับองค์กรเด็กและเยาวชนต าบลบางเตยจะได้เป็นฐานให้กับครอบครัวให้มีความสุข
ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างตอ่เนื่อง 
          3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าท่ีของตน 
          3.3 เพื่อพัฒนาทักษะดา้นผู้น าเด็กและเยาวชน 
          3.4 เพื่อสร้างเครือข่ายการท างานขององค์กรเด็กและเยาวชนต าบลบางเตย 
          3.5 เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของเด็กและเยาวชนต าบลบางเตย 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนภายในต าบลบางเตย 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประชาสมัพันธ์และรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 
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            6.2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าท่ีของเด็กและเยาวชน 
            6.3 จัดกิจกรรมโครงการตามที่ก าหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนสมารถท าหน้าท่ีในการเป็น
ผู้น าในการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
            6.4 ติดตามผลและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          10.1 เด็กและเยาวชนไดร้ับการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
          10.2 ได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคม 
          10.3 เด็กและเยาวชนไดร้ับการพัฒนาทักษะด้านผู้น า 
          10.4 องค์กรเด็กและเยาวชนต าบลบางเตยสร้างเครือข่ายการท างานของตนเองได ้
          10.5 เด็กและเยาวชนต าบลบางเตยมีความรู้รักสามัคคตี่อกนั 

 
ล ำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมวันแม่ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถจึงถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ และ
ก าหนดให้ “ดอกมะลิ” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ ที่ใช้ในวันแม่นั้นเพราะดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมไปไกล
และหอมได้นาน อีกท้ังยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธ์ิของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ตระหนักถึงความส าคัญของแม่ จึงได้จัดท าโครงการวันแม่
แห่งชาติ เพื่อเป็นการร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสร้าง
ความอบอุ่นท่ีดีให้กับครอบครัวของเด็กเล็ก 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   
 3.2 เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างความอบอุ่นท่ีดีให้กับครอบครัวของเด็กเล็ก 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เด็กเล็ก    จ านวน  64  คน     
 4.2 ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร  จ านวน    9   คน 
 4.3 ผู้ปกครองของเด็กเล็ก      จ านวน  64   คน 
      รวมทั้งสิ้น  137  คน 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประชุมครูผู้ดูแลเด็กเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องของการจัดกิจกรรม 
                 - ก าหนดวันเวลาจัดโครงการและส ารวจเด็กเพื่อซ้อมการแสดงถวายพระพร 
          6.2 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแม่แห่งชาติให้ผู้ปกครองทราบ 
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 6.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
 6.5 ประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้ปกครอง ครู และเด็ก ได้ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ   
 10.2 เด็กและผู้ปกครองเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 
 

ล ำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “งำนวันเด็กแห่งชำติ” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ตามที่รัฐบาลก าหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมส าหรับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งต่อ
ประเทศชาติ ที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็น
ก าลังของชาติด้วย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจท างานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อผู้อื่น เสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณ
สมบัติส่วนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนและของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับวัยแล้วก็จะได้ช่ือว่าเป็น “เด็กดี” ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนา และส่งเสริมเด็กเยาวชนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (6) การส่งเสริม การ
ฝึก และประกอบอาชีพ (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท า
ในเขตเทศบาล (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงได้จัดท าโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็น
พิเศษ ให้เด็กได้ท ากิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความส าคัญของ
ตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และที่ส าคัญคือยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเหลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าท่ีของตนเอง 
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
 3.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
 3.4 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น กลุ่มพัฒนาสตรี โรงเรียน /สถานศึกษาในเขต
ต าบลบางเตย และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาการของเด็กและเยาวชน 
 



๓๔ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

เด็ก เยาวชนเขตต าบลบางเตย และใกล้เคียง ผู้น ากลุ่มองค์กรต่าง ๆ และพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี และโรงเรียนในพื้นที่ เพือ่ช้ีแจงการด าเนินการจัดกิจกรรม 

6.2 ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน/สถานศึกษาในเขตพื้นที่  ภาคเอกชนเพื่อร่วมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 6.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ประสานงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6.5 ด าเนินงานตามโครงการ สรุปผล ประเมินผลรายงานให้หน่วยงานท่ีข้องทราบ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 100,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 เด็ก เยาวชน และผู้น ากลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรัก ความสามัคคี  
 10.2 เชิงปริมาณ เด็ก เยาวชน และผู้น ากลุ่มองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
  
 1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

 1.3.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรธรรมมะส ำหรับเด็ก 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดคุณสมบัติของเยาวชนไทยให้เป็นคนดี เก่ง มีความสุขเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย ได้รับการกล่อมเกลาจากค าสอนของ
พระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีต จนเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกยอมรับ การน าหลักพุทธธรรมที่เป็นค าสอนทางพระพุทธศาสนามา
เป็นระบบวิถีชีวิตในการเรียนการสอนและด าเนินกิจกรรม ย่อมเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดปัญญา และเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิตต่อไป ในอนาคต อันเป็นคุณสมบัติของคนดี เก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่ดีงาม 
           3.2 เพื่อน าหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและที่บ้าน 
           3.3 เด็กเป็นคนดี เก่ง และมีความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการในการจัดท าโครงการ 
 6.2 วางแผนการด าเนินงาน 
 6.3 น าเสนอร่างโครงการ 



๓๕ 
 
 6.4 ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้  
  -   ท าสมาธิก่อนเรียนทุกวันใช้เวลาประมาณ 5 นาทีต่อวัน 
                 -   สวดมนต์ทุกวันศุกร์ 
   -  เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา 
    -  ท ากิจกรรมระบายสีเกี่ยวกับพุทธศาสนา 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการรวมท ากิจกรรมสวดมนต์อย่างถูกต้องทุกวันศุกร์ 
    10.2 เด็กได้เรียนรู้หลักธรรมจากแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
    10.3 เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
  
 1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

 1.3.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ 
ล ำดับที่ 1  

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเยำวชนจิตอำสำพัฒนำชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

เนื่องจากปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้สังคมเกิดค่านิยมที่ให้ความส าคัญกับอ านาจ
เงินทองมากกว่าที่จะให้ความส าคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นจิตสาธารณะส่งผลให้สังคมเกิดความเสื่อม
โทรม ท าให้ทางคณะผู้จัดท ามีแนวคิดที่จะพัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคคลให้มีความเจริญและเป็นจิตสาธารณะเพิ่มมาก
ขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจึงได้จัดท าโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยจุดเริ่มต้นของโครงการในครั้งนี้ คือ การ
ท าความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ภายในบริเวณหมู่บ้านสมสะอาด เช่น ช่วยกันท าความสะอาดภายในหมู่บ้าน ซึ่งจะท าให้หมู่บ้าน
สะอาดและน่าอยู่มากขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงได้จัดท าโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.2 เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือสังคม 
3.3 เพื่อสร้างความสามคัคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ 
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้

อย่างเหมาะสม 
3.5 เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับผูท้ี่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิกให้

เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

เด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง เขตต าบลบางเตย  
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ประสานงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6.3 ด าเนินงานตามโครงการ สรุปผล ประเมินผล  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 



๓๖ 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ช่วยเหลือสังคม 
10.3 มีความสามัคคีให้เกดิขึ้นในหมู่คณะ 
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ คุณธรรม จรยิธรรมและปฏิบัตตินตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม 
10.5 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจติอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจใหก้ับสมาชิกให้เห็นคณุค่าของการชว่ยเหลือผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 
มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “ประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน
ที่ใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม        
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพื่อใหป้ระเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ

กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่  ส่วนการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ
กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน
ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า
โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน
ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง
ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผน
ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทุจรติของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่วข้อง 
 6.3 จดัตั้งคณะท างานการจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ป ีจ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ ์
  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจรติของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได ้
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องกำร
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมำยงำน 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล (ถือปฏิบัติตำมระเบียบ) 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างาน
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 ท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร



๓๙ 
 
กิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพื่อให้การปฏิบตัิงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบตัิงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจรติในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพได้ 
คนดีคนเก่งเข้ามาท างาน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบรหิารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงนิเดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2559 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบตัิงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ ์
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมคีวามพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ า
กว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีได ้

 
ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร ออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร  
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2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการ ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 ท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 59 ที่
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มาตรา 60 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 60 วรรค 3                 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้ง
ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลได้ มาตรา 60/1 ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล 
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อื่น ตามที่มี
กฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล             
พ.ศ. 2559 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไมส่รา้งเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุง่ยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุ แห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ จ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 



๔๑ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

 2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซ้ือ – จัดจ้ำง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่
ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 ที่
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2553 จ านวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ  
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ
จัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย
บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงาน
ตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง 
 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่ตั้งไว ้
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

ล ำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหา
พัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

ล ำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงกำร : ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้บังคับมาตรา  14 และ
มาตรา 15  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) - (8) ไว้
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งตามบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าว และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดไว้ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง จะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นสถานท่ี จัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร 
อย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู เพื่อให้การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไป
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ   
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 

3.2 เพื่อเป็นสถานท่ีจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
3.3 เพื่อให้การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง 

4.2 ประชาชนท้ังในพื้นที่และนอกพ้ืนท่ี 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินงำน 
 6.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสาร 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 10.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

10.2 หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร 
10.3 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 
 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

 2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำม
พึงพอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม กำรจดับริกำรสำธำรณะและกำรบรกิำรประชำชนเพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดนด าเนินการจัดตั้ง
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ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูลยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบ
การท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่ อง ทั้งในด้าน
เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้า
สาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสยี แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน    
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติให้ได้
มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า,ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้าน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
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 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

 
ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ยกระดับคุณภำพกำรบริกำรประชำชน” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคม                
พหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นท่ีมากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส 
(Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและ
อื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้
ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงมีการน าเทคโนโลยีมา
ช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงข้ันตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบ
การป้องกัน หรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้
การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น  
 6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิด
ภายในสถานท่ีให้บริการ 
 6.4 จัดให้มีสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 
 6.5 มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มาประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
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ล ำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่น
ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในพื้นที่ 9.506672 ตารางกิโลเมตร นั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การ
ที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 ท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบ
กับด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบล ของตัวช้ีวัดที่ 1 
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดยยึด
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขต
จังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือนอก
เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบท่ีก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 30,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
 
 2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
  2.3.1 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำร
ประชำชนรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่
ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมนิไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงได้จัดท า
โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรอืลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดย
ยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลบางเตย 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
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 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคตา่ง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บรหิารทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 

ล ำดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำร ลดขัน้ตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น
ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย
อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความ
สะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
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 3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผลการด าเนินงาน
ได้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้ที่มาติดต่อราชการ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนท้ังเวลา
ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน าจุดบกพร่องในการจัดท า
โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
 
 2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

 2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำร
แทนหรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับที ่1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร กำรมอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย
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ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ
ด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ             
แห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความสะดวก
และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร มอบอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติ
อ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียง
ผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจ
เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 
 6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

ล ำดับที่ 3 
 

1. ชื่อโครงกำร : มอบอ ำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร  เป็นต้น          
ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็อาจ
เป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐาน
การมอบอ านาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่าง
รอบคอบ 
 3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารสว่นต าบลในการใช้อ านาจเจา้พนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ. 2522 

  
 



๕๓ 
 

ล ำดับที่ 4 
 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไป
รวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 ท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ กา ร
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 59 ที่
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มาตรา 60 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 60 วรรค 3 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้ ง
ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลได้ มาตรา 60/1 ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล 
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อื่น ตามที่มี
กฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครปฐม 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไมส่รา้งเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุง่ยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 



๕๔ 
 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
 2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
  2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ล ำดับที ่1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมอบโล่แม่ดีเด่น 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบรมราชินีนาถ ซึ่งถือว่าเป็น “แม่แห่งชาติ”                    
ของประชาชนชาวไทย ดังนั้นในวันส าคัญดังกล่าว ปวงชนชาวไทยจะจัดพิธีถวายเครื่องสักการะและถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมกันทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตราที่ 67 (8) 
องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตราที่ 
16 (11) องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
ข้าราชการ และพสกนิกรชาวต าบลบางเตย ได้จัดให้มีการถวายเครื่องราชสกัการะ และถวายพระพรชัยมงคล และมอบโล่แกแ่ม่
ดีเด่น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องแก่แม่ดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีมีคุณธรรม     
ในวันแม่แห่งชาติ พร้อมท้ังด าเนิน กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ในวันดังกล่าวด้วย 
3. วตัถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 3.2 เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให้ปวงชนชาวไทย ระลึกถึงคุณงามความดีของแม่ 
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน 
 3.4 เพื่อยกย่อง เชิดชู ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้ปรากฏแก่สาธารณะชน 
 3.5 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนต าบลบางเตยได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มอบโล่แก่แม่ดีเด่นผู้ผ่านการคัดเลือก 



๕๕ 
 
 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าและเสนอโครงการ 
 6.2 ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร เช่น หนังสือขอใช้สถานท่ี/สนับสนุนวิทยากร หนังสือเชิญร่วมพิธี 
 6.3 ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ 
 6.4 ด าเนินการตามก าหนดการ  
 6.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์
 10.1 เป็นการแสดงความจงรักภกัดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 
 10.2 เป็นการท าให้ระลึกถึงพระคุณของแม ่
 10.3 เป็นการแสดงความจงรักภกัดีต่อพระมหากษัตริย ์
  10.4 เป็นการสร้างความสามัคคีให้คนในชุมชน 
 

ล ำดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเชิดชูเกียรติพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตยผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและให้บริกำรประชำชนดีเด่น    
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของ
ประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ท้ังยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติ
ปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วย
การกระท าทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และ
อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง ซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช ได้พระราชทานคุณธรรม 4 ประการ แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ดังนี้ 
  ประการที่ 1 คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
  ประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
  ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการ
ใด 
  ประการที่ 4 คือ การรู้จักละวางความช่ัว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้
ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์ คุณธรรมและ
จริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการ



๕๖ 
 
และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของ
ประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลบัมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงจัดท าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรอืยกย่องเชิดชูเกียรติมขีวัญและก าลังใจในการปฏบิัติงานและรูส้กึ
ว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเองต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
 3.2 เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
 3.4 เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
 4.2 คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการตัวดีเด่น ปีละ 2 ครั้ง 
 4.3 จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ จ านวน 2 ฉบับ ( 6 เดือนต่อ 1 ฉบับ )  
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล           
บางเตย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
 6.4 ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
 6.5 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.6 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีความภาคภูมิใจในการได้รับการ                
เชิดชูเกียรติ 
 10.2 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
ราชการเพิ่มมากขึ้น 
 
 2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 
ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 



๕๗ 
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่รับผิดชอบจ านวน พ้ืนที่ 9.506672 
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 6,007 คน ครัวเรือนจ านวน 4,357 ครัวเรือน ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย มีจ านวน 7 หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย            
พุทธศักราช 2560 มาตรา 2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีและ
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  

เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้านที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ 
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นท่ีประจกัษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผูท้ี่มีความซือ่สัตย ์สุจรติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่
อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมา
ด้วยดี จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
 3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและก าลังใจ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง จ านวน 7 หมู่บ้าน 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
 6.2 จัดท าประกาศเกียรติคุณ 
 6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์
 10.1 ผลผลิต 
  - คณะกรรมการหมู่บ้านที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
  - มีคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบท่ีดี ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
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ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำร่วมใน
กิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญในการพัฒนา
สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี
คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี 
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนต าบลบางเตยผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย
อย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้าน
การทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเตยตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
 3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมี
ค่านิยมยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 พื้นที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ีผ่านการคัดเลือกและได้
คะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรื อเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
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2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์

 2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม เชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการ
แก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง
การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการบรโิภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย
ชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อ
การบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญ
สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ม
จากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลบางเตย
คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ 
และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร
จัดการน้ าในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจน
สามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึง
ได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย  
3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจ าศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลบางเตย 
5.พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลบางเตย 
 6.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.3 มอบใบประกาศนยีบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนยเ์รียนรูโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 6.4 ประชาสมัพันธ์ศูนย์เรียนรูโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 6.5 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพยีง 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 



๖๐ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนองพระราชด าริ             
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์
สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษา
โครงการฯ จ านวน 100 คน 

ผลลัพธ์ 
 - เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชด าริ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 - ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน 
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลบางเตยได้ 
 - ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน               
มีเกษตรกร 
 
 2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
  2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วย
ควำมซ่ือสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

ล ำดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัตริำชกำร” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการประเมินที่
ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น
ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ
องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนา
วิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 



๖๑ 
 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
ล ำดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัตริำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าท่ี
ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี
ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการ
ก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ              
ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนาม
ในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยและหัวหน้า
ส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ              
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ
ราชการตาม  ค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5.พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดย
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัตริาชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 



๖๒ 
 
และองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดใน
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
  
 2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

 2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีเพ่ือกำรตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่
จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด,อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยยังให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าท่ีให้ค าช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน              
กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับ
จากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ
ด าเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย งานนิติกร ฝ่ายนโยบาย       
และแผน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเ รียน
กล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต 
และผลการบริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 



๖๓ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 - ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 
ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งภำครฐัและองคก์รอสิระ” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 กลไกกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้
อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดแูลและองคก์รอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 



๖๔ 
 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏบิัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตัิราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตยจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

 2.5.3 ด ำเนนิกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยรวมถึง
จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและ
ใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



๖๕ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางเตยตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

 
ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำท่ีของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตยว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีโดยมิชอบ” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงได้
จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตยว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ
ช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
4. เป้ำหมำย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบความผิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 



๖๖ 
 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 
มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ปรบัปรุงศูนย์ข้อมลูข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตยให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐ โดย
เรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส
อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงได้ให้มี
สถานท่ีส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
เตยให้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ตามค าสั่งเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพื่อประชาชนจะ
ได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จ านวน 1 แห่ง 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ               การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่
ก าหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

 



๖๘ 
 

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี
ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อมูลข่าวสา รของราชการ พ.ศ. 
2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยขึ้น 
 2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่าย จ่าย
แจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
 4.2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 จ านวน 1 ชุด 
 4.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จ านวน 1 ฉบับ 
 4.4 แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 10.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 10.2 มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 10.3 มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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ล ำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “อบรมให้ควำมรู้ตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี
และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน 
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ
ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ
เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารสว่นต าบลบางเตยให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้ว
จะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการท างานและมี
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนท่ี 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 
 



๗๐ 
 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ 
กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุกำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่
กฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและ
ตรวจสอบได้ 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรที่ส ำคัญและหลำกหลำย” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น 
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเตยได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 พื้นที่ท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได้แก่ 

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

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 



๗๑ 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของ
ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก
ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่าง ๆ 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลงั ผ่านทางเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 3.1.3 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็น
ประโยชน์กับกำรมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงขอ้มูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ 
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 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ           
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยได้ง่ายและสะดวกมาก
ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพื่อใหม้ีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 พื้นที่ท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสื่อประชำสมัพันธ์ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง  ๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่าง  ๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา
สั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเช่ือถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง  ๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง 
ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น  ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง            
ในแต่ละขั้นตอนท่ีต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตาม
ภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่าง  ๆ ได้แก่                
สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นท่ีทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล สื่อมวลชนและประชาชน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง 
 4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของเทศบาล 
 4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
 4.5 จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 4.6 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
 4.7 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 4.8 จัดท า spot 
 4.9 เสียงตามสาย 
 4.10 อ่ืนๆ  
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ด าเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเป็นตัวช้ีวัด โดยก าหนดตัวช้ีวัด ดังนี ้
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารใน
การประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
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  3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

 3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และ
สุขอนำมัยของประชำชนในท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสนับสนุนกำรจัดประชุมประชำคมระดับหมู่บ้ำน/ต ำบล รวมท้ังจัดท ำแผนชุมชนและกจิกรรมอง
ชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวดที ่6 ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ และในหมวดที่ 14               
ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา 69/1 ซึ่งบัญญัติให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ต่างๆ ตลอดจนระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ ล้วนแต่มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การควบคุม
ตรวจสอบและการติดตามประเมินผลในหน้าท่ีการจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ก าหนดให้มี
คณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น  มีองค์ประกอบที่มี
ผู้แทนที่มาจากภาคประชาชนและให้น าแผนชุมชนมาประกอบในการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งให้มีการจัด
ประชุมประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้านและต าบลอย่างต่อเนื่อง และน าปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการจัด
เวทีประชาคม มาเป็นข้อมูลในการจัดท าและทบทวนแผนชุมชนในระดับหมู่บ้านและต าบล เพื่อน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดนโยบาย เพื่อการพัฒนาในทุกด้านให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ค านึงถึงและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในส่วนที่มี
หนังสือสั่งการต่างๆ และที่เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุม ประชาคมในระดับ
หมู่บ้านและต าบล เพื่อให้ประชาชนร่วมกันพิจารณาเสนอข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยใช้เวทีการจัดประชุมประชาคมเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมกัน
นี้ประชาชนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนของ อปท. ควบคู่กันไปด้วย จึงได้จัดท าโครงการประชุมฯ ดังกล่าวข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ เห็นถึงความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และทราบถึงขั้นตอนการด าเนินการจัดประชุมประชาคมอย่างถูกต้อง 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นเพื่อน าไปเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 3.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ปรึกษาฯ บุคคลตามสัดส่วนระดับหมู่บ้านและ
ต าบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าสถานีอนามัย ผู้อ านวยการโรงเรียนของ
รัฐ สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มพลังทางสังคม 
ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย รวมทั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บางเตย ได้ก าหนด 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 - หมู่ที่ 1 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์     องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย   หมู่ที่ 1 
 - หมู่ที่ 2 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์     องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย   หมู่ที่ 1 
 - หมู่ที่ 3 ณ บ้านนางประดับ  สุขสงวน    (ข้างหอถังประปา  บ้านนายวิชัย)   หมู่ที่ 3 
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 - หมู่ที่ 4 ณ บ้านนายอภิชาติ  สุขสมัย     (ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4)         หมู่ที่ 4 
 - หมู่ที่ 5 ณ บ้านนายธวัช  ไทยทวี         (ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5)        หมู่ที่ 5 
 - หมู่ที่ 6 ณ บ้านนายสมัย  สร้อยทอง     (ที่ท าการอดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6)   หมู่ที่ 6 
 - หมู่ที่ 7 ณ บ้านนายณรงค์ฤทธิ์ โถค้า     (ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7)       หมู่ที่ 7 
 - ประชาคมต าบล ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แจ้งก าหนดการประชุมแก่คณะผู้บริหาร ส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ให้แก่ ที่ปรึกษานายกฯ บุคคลตามสัดส่วน
ระดับหมู่บ้านและต าบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์
หมู่บ้าน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มพลังทางสังคม ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย รวมทั้งบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ก าหนด แจ้งเวียนข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเตย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 
 6.2 ประสานจัดเตรียมสถานที่จัดประชุม เครื่องขยายเสียง เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  โต๊ะ เก้าอี้ ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 6.3 ประสานข้อมูลกับผู้มีหน้าที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับรายละเอียด และข้อระเบียบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวมถึงข้ันตอนในการจัดประชุมประชาคม 
 6.4 จัดเตรียมหัวข้อการประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน 
     6.5 ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม 
 6.6 ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ  
 6.7 สรุปรวบรวมรายงานการประชุมเพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย และจัดล าดับ
ความส าคัญโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ เป็นคณะท างาน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ เห็นถึงความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และทราบถึงขั้นตอนการด าเนินการจัดประชุมประชาคมอย่างถูกต้อง 
 10.2 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการและ ความคิดเห็นเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 10.3 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

 
ล ำดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงกำร : กำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
โดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
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 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็น
ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความ เดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5.พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ดังนี ้
 6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 034-393427-8 ทางโทรสารหมายเลข 034-288405 

 6.3 ทางเว็บไซต์ (www.bangtoei-sao.go.th) 
 6.4 กล่องรับความคิดเห็นของประชาชน  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล   บางเตย  
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

 3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรก ำหนดขั้นตอน/กระบวนกำรเรื่องร้องเรียน  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
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 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชน
ได้รับการ อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่ าเสมอ ทั้งนี้การ
จัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการจาเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย www.bangtoei-sao.go.th 
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
  

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำร อบต.เคลื่อนที่ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ต่อประชาชนผู้รับบริการ
โดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท า
โครงการอบต. เคลื่อนที่ เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ี อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือรว่มมือกับ
องค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชน
เดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล                
ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น 
 3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็น
ข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
4. เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ 
 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชน
ต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ก าหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเตย  
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 6.2 จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 6.3 ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่ประชาชนทั้ง 7 
หมู่บ้าน 

6.4 ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน) 
 6.5 ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
 6.6 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 6.7 น ากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน 
 6.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ก าหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยอย่างทั่วถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและความต้องการด้าน
สาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

 3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบ
ถึงกำรได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ล ำดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแก้ไขเหตุเดือดร้อนร ำคำญ (ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแล
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้
ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมี
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมี
หน้าท่ีเร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 



๗๙ 
 
 3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ 
 3.3 เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 
4. เป้ำหมำย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน  
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 6.2 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 6.3 ด าเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ได้แก ่1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 10.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

ล ำดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกขร์ับทรำบ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมี
การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 
9. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 
ล ำดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบล 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล             
มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลและแผนพัฒนาสี่ปีให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมต าบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาต าบลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมต าบล 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่าง
หรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลและร่างแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาต าบลความต้องการ
ของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต 
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ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสรมิและสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการท างาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผน
ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ 
ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลต าบลหนองมะโมงได้
ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางเตย (พ.ศ. 2561 – 2564) รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในปี
ถัดไปองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
 3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม 
 3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 7 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยส าหรับให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
 6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 6.8 จัดท าแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 10.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 10.3 ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
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 10.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 10.5 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 10.6 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.3.2 ด ำเนนิกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ 
ล ำดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งต้ังตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยไดด้ าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย อย่าง
แข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและ
ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน
องค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  
4. เป้ำหมำย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 7 หมู่บ้าน 
5.พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยอย่าง
แข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบั งคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม 
(ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยในหลาย ๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมี
ส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
 6.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ท าความเข้าใจ
ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงาน
ของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  
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 3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.3.3 ด ำเนนิกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบั ติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน า
ผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต่อไป  
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตยเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 3.3 เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองมะโมงตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
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3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเตยส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
เตยพร้อมตัวชี้วัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงด าเนินการ
แก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ก ำหนด 

 4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 
ล ำดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้อง
มีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายใน
มาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
เตยเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน พนักงานครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงาน
ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



๘๖ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 

 
ล ำดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้
หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อใหก้ารปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลหนองมะโมง จึงได้มีการจัดท าและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยทราบตามแบบ
ที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3.3 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน                  
ตามก าหนด 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 สว่นราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ 
ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 



๘๗ 
 
 4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ก ำหนด 
  4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำร
ปรับปรุงหรือบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยใน
ให้ผู้ก ำกับดูแล 

ล ำดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ 
หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย 
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและ
บัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่ น ๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ 
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลมุงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ
หน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจ
มีขึ้น 
 3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 



๘๘ 
 
 6.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและ
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองมะโมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยและ
ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

ล ำดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้
เทศบาลต าบลหนองมะโมงในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทาง
หรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับ
จากวันสิ้นปีงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้ สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปด าเนินการเพื่อ
ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจ 
 3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 



๘๙ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย (ระดับองค์กร) 
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)              
ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยรายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตย 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยประชุมพิจา รณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน              
ผู้ก ากับดูแลอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 
 4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล 
เกี่ยวกับกำรบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมสี่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุ
แต่งต้ัง กำรโอน ย้ำย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะก าหนด
หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน 
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม 



๙๐ 
 
 3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งต้ัง กำรโอน ย้ำย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้ งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชนเพื่อ
ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเตยรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดก่อน  
 กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนต าแหน่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตย 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่ตนเองเห็น
ว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงาน ส่วนต าบลจังหวัดก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดรับมติ  
 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 



๙๑ 
 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการประเมินที่
ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตย และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวได้ 
 
 4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

 4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำร
รับ-จ่ำยเงิน กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี 
วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง
ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน 
ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพรอ่ง 
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานขององค์กร
ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการ
ด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบริการ 

 
ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรรับ กำรจ่ำย และกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
เกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. พ้ืนทีด่ ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
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9. ตัวชี้วัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอนประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 
 4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ 
ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตยจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด
จากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ
มากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเตย 
 3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยให้เกิดการพัฒนา
ได้อย่างคุ้มค่า 
4. เป้ำหมำย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และตัวแทน
ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 
10. ผลลัพธ ์
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่
เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 

 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์        
ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ 
การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ 
หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง
ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ
กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
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5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับ
การอบรม 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยได้ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ล ำดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่
ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่เทศบาลต าบลหนองมะโมง 
ได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ
น าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการท างานตาม
บทบาทและอ านาจหน้าที ่
 3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 



๙๖ 
 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลต าบลและหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็น
ข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่าน                   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 
 4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 

 4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำรตำมกระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 

ล ำดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสรมิสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้
ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม
เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 



๙๗ 
 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

ล ำดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมีสว่นร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ และหลาย
ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง              
ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง
แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจ
ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4. เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินงำน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  
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 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย  เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติ
ที่ด ี
 
 4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน
กำรทุจริต 

 4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
ล ำดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอรร์ัปชันโดยภำคประชำชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง 
โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพื่อให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับต าบล 

 
ล ำดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรสง่เสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม  ก าหนดให้เทศบาลมีภารกิจ
หน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ                  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วน
ร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมี
องค์ประกอบหลาย ๆ ด้านในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนา
ท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยในการร่วมคิด ร่วม
พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 3.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3.3 เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
4. เป้ำหมำย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินงำน 
 6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 6.2 จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง โดยการ
ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
 6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
 6.5 ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 10.2 ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 10.3 ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 

4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน
กำรทุจริต 

4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครฐัได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม
จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิ ดการเฝ้า
ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท ์
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 


