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ส่วนที่ 3 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจ 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)    
พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการ
พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะท าให้ทราบว่าการบริหาร
ราชการบรรลุเปูาหมายหรือไม่ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้บรรลุเปูาหมาย 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  

ดังนั้น เพ่ือให้มีเครื่องมือกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล      บาง
ขุนไทร จึงจัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการในการบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนไทร ขึน้ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 3. เพ่ือเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนไทร 
 4. เพ่ือให้มีเครื่องมือกลไกส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล        
บางขุนไทร 
เป้าหมาย 
 เก็บข้อมูลของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในด้านต่างๆ ที่ก าหนด 
สถานทีด่ าเนินการ 
 ต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
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วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าบันทึกเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. จัดหาที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. ก าหนดหัวข้อด้านบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 5. การด าเนินการทางพัสดุ 

5. ที่ปรึกษาด าเนินการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติราชการในการจัดบริการสาธารณะ 
6. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการด าเนินการให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรทราบ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ร่วมกับที่ปรึกษา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรได้ทราบถึงระดับคุณภาพการให้บริการของ อบต. สามารถน าผล
ที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขุนไทรได้ดีขึ้น 
 2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรมีเครื่องมือกลไกส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
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2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ          
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม          
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน
ต าบลทุกล าดับชั้น มีหน้าที่พัฒนาบุคลากรในสังกัดและผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรมจริยธรรมซึ่งทางคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ก็ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากร ทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร เพราะการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นั้น จะน าไปสู่การพัฒนาในด้านอ่ืนๆ ตามที่ประกาศในมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างพนักงานจ้างและข้าราชการการเมืองท้องถิ่นทั้งฝุายผู้บริหารท้องถิ่นและฝุายสภาท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

ประกอบกับอ าเภอบ้านแหลมร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอ  มีนโยบายให้ทุกส่วนราชการ ผู้น าชุมชน
ในพ้ืนที่เข้าวัดฟังธรรม ตามโครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์เข้าวัดฟังธรรม  ณ  วัดในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแหลม     
เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจส าหรับ          
ใช้ประกอบในการด ารงชีวิตประจ าวันเพราะศาสนามีคุณค่ามากมายต่อมนุษย์ในด้านจิตใจถือว่าสูงกว่าคุณค่าทาง
วัตถุ หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนานับเป็นบรรทัดฐานเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตซึ่งจะน าไปสู่
ความส าเร็จในด้านอื่นๆ      

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต. ประจ าปี ๒๕๕9 ขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นทั้งฝุายผู้บริหารท้องถิ่นและฝุายสภาท้องถิ่น  รวมทั้งผู้น า
ชุมชนในพ้ืนที่ต าบลบางขุนไทร ให้มีคุณธรรมจริยธรรม  น าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  และผู้น าชุมชน   

๒. เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมที่วางไว้ 
๓. เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้ หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทาง ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง            
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สถานทีด่ าเนินการ 
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  และ วัดบางขุนไทร  หมู่ที่ 10 ต าบลบางขุนไทร 
อ าเภอบ้านแหลม จงัหวัดเพชรบุรี 
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วิธีด าเนินการ 
       ๑. เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
       ๒. ติดต่อประสานงานกับเจ้าอาวาสวัดในพ้ืนที่เพ่ือขออนุญาตใช้สถานที่ในการด าเนินงาน 

๓. ติดต่อประสานงานกับวัฒนธรรมอ าเภอบ้านแหลมในการด าเนินโครงการ  
๔. จัดอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 

  ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล                
บางขุนไทร   

๕. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ธรรมะอารมณ์ดี เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร  
๖. ติดตามและประเมินผลก่อนและหลังการด าเนินโครงการ   

ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณในการด าเนินการ 
    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 หน่วยงาน ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัด
อบรมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของ อบต. งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.-
บาท ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  ร่วมกับ ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอบ้านแหลม และ
ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านแหลม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ มีการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติงาน         
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังสามารถน า
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติหน้าที่ 
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3. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. 
หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก
หน่วยงานราชการอ่ืน การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องอาศัยบุคลากรในฝุายต่างๆ               
อันประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชนและ
ผู้แทนจากส่วนราชการในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น เนื่องจากสังคม
ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในมิติของท้องถิ่นเอง หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ เช่น การเกิดกลุ่มประชาคมอาเซียน 
เป็นต้น อีกท้ังยังมีข้อระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลจากระบบซี เป็น
ระบบตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กร องค์การบริหารส่วนต าบล    
บางขุนไทรจึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. ประจ าปี 2559 โดยก าหนดจัดกิจกรรม 
จัดอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน และผู้แทนหน่วยราชการในพ้ืนที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการและ
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมจากชุมชน และ
การบริหารงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับชุมชนและส่วนราชการ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ในปฏิบัติงานของท้องถิ่น และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการท างานเป็นทีม น าไปสู่การสร้าง
รากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารงานของ อบต. การบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ และการ
ประสานการท างานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ตลอดจนผู้น าชุมชนที่เก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และการบริหารการจัดการระหว่างหน่วยงานและชุมชน  

3. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรและการวางแผนพัฒนา อบต. ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 

4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนว
ทางการปฏิบัติงานต่างๆ ทั้งกับท้องถิ่นอ่ืนและภายในองค์กร และเสริมสร้างความสามัคคีในการท างานเป็นทีม
ร่วมกัน 
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เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ  และผู้น าชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุมหารือระหว่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

2. เสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการและงบประมาณ 
 3. ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ตามโครงการ 
 5. ด าเนินการตามโครงการ 
 6. สรุป และประเมินผลโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)     
สถานที่ด าเนินการ 
 ตามท่ีก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
 ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่ วนต าบลบางขุน ไทร  เรื่ อง  งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี                        
พ.ศ.2561 - 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรมสัมมนา และน าผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้น าชุมชนไปศึกษาดูงาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน ตั้งไว้ จ านวน 350,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเป็นการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานตามอ านาจหน้าที่มากยิ่งข้ึน 

2. ส่วนราชการ ผู้น าชุมชน ผูน้ าท้องถิ่น ได้รับทราบแนวทางการท างานของ อบต. น าผลความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้ในการท างานร่วมกับ อบต. และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรและการวางแผนพัฒนา อบต. ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 

4. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวทางการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ทั้งกับท้องถิ่นอื่นและภายในองค์กร และเสริมสร้างความสามัคคีในการท างานเป็นทีมร่วมกัน 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : โครงการการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการป้องกันการทุจริต 
หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและ
การบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม          
ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหาร
จัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริ ต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจน
ค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีการด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  

 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช . ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้  

 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดท าโครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปูองกัน  
การทุจริต ประจ าปี 2560 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ และเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ การปลูกฝังสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
เป็นธรรม และเสมอภาคท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการด าเนินการทางวินัยต่อพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร ส.อบต. กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
เรื่องร้องเรียน 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ และเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ 
  2. เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มี
จิตส านึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นธรรม และเสมอภาคท าให้การบริหาร
ราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  3. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร ส.อบต. ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ทุจริต การประพฤติมิชอบ รวมถึงการลงโทษทางวินัยกรณีเกิดการทุจริตในหน่วยงาน  
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เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน เจ้าหน้าที่
ของ อบต.บางขุนไทร 
สถานทีด่ าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
วิธีด าเนินการ 
 1. เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
  2. ประสานหน่วยงานภายนอกเพ่ือขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
  3. ด าเนินการจัดการอบรม 
  4. สรุปผลการจัดการอบรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 - 2564 ขององค์การบริหาร             
ส่วนต าบลบางขุนไทร ส านักงานปลัด  งบด าเนินการ  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการการมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปูองกันการทุจริต เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมในการ
ปูองกันการทุจริต เช่น การอบรมให้ความรู้หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง งบประมาณตั้งไว้                  
เป็นเงิน ๑5,๐๐๐.- บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ 
  2. ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มี
จิตส านึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นธรรม และเสมอภาคท าให้การบริหาร
ราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  3. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการทุจริต การประพฤติมิชอบ รวมถึงการลงโทษทาง
วินัยกรณีเกิดการทุจริตในหน่วยงาน 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
      1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการการจัดประชาคม/อบต.สัญจร 
หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 5797      
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) โดยให้มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้            
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท. 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ โดยให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กร
อ านวยการบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนทั้งระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล นั้น  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือที่อ้างถึงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดท าโครงการ    
บูรณาการจัดท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการท าประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 
5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  

2. เพ่ือทบทวน/จัดท าจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่ปีและแผนชุมชน  
3. เพ่ือได้รับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อมูลจากหมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ   
4. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เป็นองค์กรอ านวยการในการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การ

พัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ 
5. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน/หน่วยงาน ในการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้หลักประชารัฐ 
เป้าหมาย 
 1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร, คณะผู้บริหาร อบต., สมาชิกสภา อบต., 
ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรก านัน, แพทย์ประจ าต าบล, อสม., กลุ่มองค์กร, กลุ่มอาชีพ, 
อาสาสมัคร, กองทุน ชมรมต่างๆ, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ปราชญ์หมู่บ้าน และประชาชนหมู่ที่ 1 - 6 
 2. ผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด, โรงเรียนบ้านวัดบางขุนไทร,           
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางขุนไทร, พัฒนากรประจ าต าบลบางขุนไทร, เกษตรประจ าต าบลบางขุนไทร, 
ต ารวจประจ าต าบลบางขุนไทร, ท้องถิ่นอ าเภอ ปลัดอ าเภอผู้ประสานงานต าบลบางขุนไทร และหัวหน้าส่วน
ราชการ อบต.บางขุนไทร 
 3. ผู้แทนจากองค์กรทางธุรกิจการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม,การท่องเที่ยว และสื่อมวลชน  
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วิธีด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่อขอพิจารณาอนุมัตจิากผู้บริหาร 
2. แต่งตั้งคณะท างานตามโครงการฯ และคณะท างานสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชน  

 3. ก าหนดปฏิทินการจัดท าโครงการบูรณาการจัดท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการท าประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 
 4. ประสานความร่วมมือกับกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือจัดเตรียมสถานที่ และประชาสัมพันธ์การจัดประชุม
ประชาคมต าบล 
 5. จัดประชุมประชาคมในวันเวลา และสถานที่ก าหนด 
 6. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)     
สถานที่ด าเนินการ 

หมู่ที่ 1-11  ต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
งบประมาณ 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 - 2564 ขององค์การบริหาร             
ส่วนต าบลบางขุนไทร ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ อบต. สัญจร เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของ อบต. ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ต่างๆ ของอบต. และร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
เช่น การออกบริการนอกส านักงาน การประชุมหมู่บ้านสัญจร การประชุมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การให้บริการคลินิกเคลื่อนท่ีของส่วนราชการต่างๆ เป็นต้น งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน 15,๐๐๐.- 
บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ร่วมกับ พัฒนาการอ าเภอบ้านแหลม และศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบ้านแหลม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ 

2. ด าเนินการทบทวน/จัดท าจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด 

3. รับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อมูลจากหมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชนได้ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เป็นองค์กรอ านวยการในการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ 

5. มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชนในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้
หลักประชารัฐ 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
      1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       พ.ศ. 
2548 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท                     0810.3/ว 
5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่
ก าหนดสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 อาศัยอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และเพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับแผนชุมชน จึงจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
ก าหนดกรอบการจัดท าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสัมฤทธิ์ผล ลดการ
ซ้ าซ้อนของโครงการ เกิดบูรณาการความคิด การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนใน
พ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรจึงได้จัดโครงการจัดท าแผนพัฒนา อบต. ขึ้น เพ่ืออบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจกับประชาชนในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนารูปแบบใหม่ เพ่ือให้เกิดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพตรงต่อ
ความต้องการและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนได้เข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางในการพัฒนาและเห็นความส าคัญ
ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือสนองแนวนโยบายของรัฐบาลตามกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนเพื่อทบทวนแผนฯ น าข้อมูลไปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเสริมสร้างความสามัคคีให้
เกิดข้ึนในชุมชน 

     3. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร น าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่
ตรงจุด 

เป้าหมาย 
จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน จัดท าและทบทวน

แผนพัฒนา อบต. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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วิธีด าเนินการ 
1 เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
2 ประสานความร่วมมือกับกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือจัดเตรียมสถานที่  
3. จัดอบรมให้ความรู้กับผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า          

ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

4. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)     
สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
งบประมาณ 
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรประจ าปี พ.ศ.2561 - 2564 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดท าแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดท าแผน ตั้งไว้ 50,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. กลุ่มเปูาหมายได้ได้รับความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                     
อย่างมีส่วนร่วม 
          2. ท าให้ทราบถึงปัญหา ความต้องการและความเดือดร้อนของชุมชน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
           3. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ใช้เป็นแนวทางการบริหารงานให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ 
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1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์รักษาพื้นที่สีเขียว 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง 
เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้ง              
เป็นการสร้างความสมดุลในการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม  ลดอุณหภูมิของผิวดินในพ้ืนที่นั้นๆ นับเป็นการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการปูองกันปัญหาอุทกภัย การพังทลายของดิน เพ่ิมพ้ืนที่ปุาและพ้ืนที่สีเขียวให้มาก
ขึ้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้         
ลดภาวะวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรปุาไม้ ทรัพยากรน้ า ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติต่างๆ ในปัจจุบัน จึงจัด
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเห็น
ความส าคัญของทรัพยากรปุาไม้ เกิดความสามัคคี มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในต าบลบาง
ขุนไทรให้มากขึ้น เพ่ือความร่มเย็น สวยงาม น่าอยู่ ลดภัยพิบัติด้านต่างๆ และเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ชาวต าบลบางขุนไทร 
วัตถุประสงค์ 

1. เ พ่ือสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนที่ให้มี
ความร่มเย็น สวยงาม น่าอยู่ 

3. เพ่ือสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เห็นความส าคัญ                       
ของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ โดยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูกต้นไม้ 

4. เพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรปุาไม้ ทรัพยากรน้ า ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติต่างๆ 
5. ส่งเสริมให้พ้ืนที่ต าบลบางขุนไทรเป็นต าบลที่น่าอยู่ สวยงาม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล บาง
ขุนไทร ผู้น าชุมชน ประชาชนในพื้นที ่
สถานทีด่ าเนินการ 
      บริเวณต าบลบางขุนไทร หมู่ที่ 1 - 11 ต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
วิธีการด าเนินงาน 

๑.  เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. ประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
3. จัดเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้ จัดหาต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการปลูกต้นไม้ 
4. ด าเนินการปลูกต้นไม้เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
5. ติดตามดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญเติบโต 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61-2564 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนไทร ส านักงานปลัด งบด าเนินการ  แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์               
รักษ์พ้ืนที่สีเขียว เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามนโยบายของ
รัฐบาลในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 15,๐๐๐.-บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร และผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชนทุกหมู่เหล่าเห็นความส าคัญของทรัพยากรปุาไม้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของต้นไม้ 

2. ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดความสามัคคี ร่วมกันสร้างพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือลดภัยพิบัติด้านต่างๆ             
3. พื้นที่ในต าบลบางขุนไทรมีปริมาณต้นไม้เพ่ิมมากข้ึนและมีสภาพภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เกษตรจุลินทรีย์ หมู่ที่ 5 
หลักการและเหตุผล 

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความ
เป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผน
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิค
วิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์
ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อม
ของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงจัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ประชาชนในต าบลบางขุนไทร 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดกาอุปกรณ์และพัฒนาสถานที่ให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนในต าบลบางขุนไทร 
เป้าหมาย 
 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตร-จุลินทรีย์ ให้มีอุปกรณ์ส าหรับการศึกษาแก่ประชาชนในต าบลบางขุนไทร 
สถานที่ด าเนินการ 
 หมู่ที่ 5 ต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
วิธีด าเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ฝึกปฏิบัติงานจริง 
 4. ประเมินและติดตามผลการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ประชาชนทั่วไปมีสถานที่ศึกษาเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการเกษตร 
 2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ตามความเหมาะสม 
 4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลบางขุนไทรดีขึ้น 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
     1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน  
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมายที่มี
เจตนารมณ์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เอง โดยให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง และกลไกประสานความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรภาคี เครือข่าย
ทุกภาคส่วนในสังคมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ก าหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ  โดยสภา
เด็กและเยาวชนต าบลบางขุนไทร  เป็นสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบลที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  และเนื่องจากเยาวชนเป็นทรัพยากร
ที่ส าคัญอย่างยิ่ง  เพราะอนาคตของประเทศชาติจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอก็ขึ้นอยู่กับเยาวชนในวันนี้  ถ้าเพียงแต่
เยาวชนในวันนี้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  ทั้งทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา 
พวกเขาก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม  ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๖๗ (๖) ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชนขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิ 
บทบาท หน้าที่ ของตน ได้กล้าคิดกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทางที่ถูกต้อง  โดยผ่าน
กิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ท าให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆตามความสามารถของตนเอง  ส่งเสริม
ให้เยาวชนเป็น คนดี เห็นคุณค่าของตนเองและส่วนรวม อันจะน ามาซึ่งสติปัญญาที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์  อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนต าบลบางขุนไทร สร้างภาวะผู้น า จิตส านึกที่ดี และการ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคม   
วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิ บทบาท หน้าที่ ของตน 
๒.  เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าทั้งทางด้านความคิด ทัศนคติและบุคลิกภาพ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางท่ี

ถูกต้อง 
๓.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความสามัคคี รู้จักแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เป็นคนมีน้ าใจต่อผู้อ่ืน  
๔.  เพ่ือฝึกให้เด็กและเยาวชนได้จัดท าแผนงานโครงการอันจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 

เป้าหมาย 
๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ให้กับสภาเด็กและเยาวชน  
๒. เด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้อง 
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วิธีการด าเนินงาน 
 ขั้นเตรียมการ 

๑.  จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนต าบลบางขุนไทร เพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
๒.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
๓.  ประสานงานจัดหาสถานที่ด าเนินงาน และ วิทยากร 
๔. ประสานกองคลังเพ่ือด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นด าเนินงาน 
๑ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
๒ บรรยายให้ความรู้บทบาท หน้าที่ ของสภาเด็กและเยาวชน ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก 

และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 
3  ระดมปัญหาอุปสรรคการท างานของสภาเด็กและเยาวชนต าบลบางขุนไทร เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา                

การท างาน 
4 กิจกรรมพลังกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เล็งเห็นความสัมพันธ์ของการท างานเป็นทีม 
5 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น” 
6 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จิตสาธารณะในการรับผิดชอบตนเองและสังคม” 

          7   แบ่งกลุ่มระดมความคิดการจัดท าแผนงานโครงการของสภาเด็กและเยาวชนต าบลบางขุนไทร โดยน า
ความรู้ “จิตสาธารณะในการรับผิดชอบตนเองและสังคม” มาเป็นแนวคิด 

8  วางเปูาหมายการท างานของสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องตาม
ความต้องการของผู้เข้าอบรม 

๙  น าเสนอแผนงานโครงการของสภาเด็กและเยาวชนต าบลบางขุนไทรและสรุปเปูาหมายท างานของสภา
เด็กและเยาวชนต าบลบางขุนไทร 
สถานที่ด าเนินการ 
 ตามท่ีก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 
งบประมาณด าเนินการ 
 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 -
2564 แผนงานสาธารณสุข งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ จ านวน 80,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิ บทบาท หน้าที่ ของตน 
๒.  เด็กและเยาวชนมีความเป็นผู้น าทั้งทางด้านความคิด ทัศนคติและบุคลิกภาพ กล้าคิดกล้าแสดงออก
ในทางท่ีถูกต้อง 
๓.  เด็กและเยาวชนมีความสามัคคี รู้จักแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เป็นคนมีน้ าใจต่อผู้อื่น  
๔.  เด็กและเยาวชนได้จัดท าแผนงานโครงการอันจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
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 2.1.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

2. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการการปูองกันการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
 ดังนั้น เพ่ือแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไปด้วยการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรจึง
ได้จัดท ามาตรการการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขึ้น  
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

2. เพ่ือแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนไทร 

3. เพ่ือรายงานผลการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
เป้าหมาย 
 1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 3. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการ 
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 1. เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตจากส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดเพชรบุรี 

2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3. ศึกษาแนวทางการการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต จากคู่มือ ระเบียบ หนังสือราชการ และ 
เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 5 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 6. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 7. รายงานผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถขับเคลื่อนการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

2. ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร มีแนวทางในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

3. สามารถรายงานผลการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนไทรต่อส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดเพชรบุรีได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
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 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6      
ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล                    
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน เนื่องจากพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนา
งานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ องค์การบริหารส่วนต าบล                   
บางขุนไทรจึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3. เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เป้าหมาย 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน   
 2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 4. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 
 
งบประมาณด าเนินการ 
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 ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เกิดความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3. สามารถปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4. กลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ชื่อมาตรการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหาร 
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             ส่วนต าบลบางขุนไทร 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6     
ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่ อกับหน่วยงาน
ต่างๆ ซ่ึงมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากอ านาจต่างๆไปรวมอยู่กับ
ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ให้แก่บุคคลอื่นท าให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
พ.ศ. 2546 ในการให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอน
การให้บริการ และไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการมาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ขึ้น  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
 4. เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ประกอบด้วย  

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนไทร  

2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ 
ถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
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 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. กระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
 4. ลดผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน      
ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ต าบล ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล 

ดังนั้น เพ่ือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินของพนักงานส่วนต าบลเกิดความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนไทร จึงได้จัดท ากิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลบางขุนไทร โดยประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลบางขุนไทร ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรเสนอมา  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 2 ช่วง 

1. ช่วงมีนาคม - เมษายน (รอบการประเมินครั้งที่ 1 ตุลาคม - มีนาคม)  
2. ช่วงกันยายน - ตุลาคม (รอบการประเมินครั้งที่ 2 เมษายน - กันยายน) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการ (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรรวบรวม) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบแนวทาง
ส าหรับการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิ ธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 5 เรื่องการควบคุม
งบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ช่วยเหลือการรับ และการเบิกจ่ายเงิน ควบคุมบัญชี และเอกสารอ่ืน
เกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการปฏิบัติราชการ
ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีและด าเนินงานตามข้ันตอนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการอ่ืนตามที่ก าหนด 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดท ากิจกรรม
กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในด้านการบริหารงบประมาณ ที่อาจจะท าให้เกดิความเสียหายแก่ทางราชการ 
เป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สถานที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ที่เก่ียวข้อง 
 2. ลดข้อผิดพลาดในการบริหารงบประมาณ ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
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2. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งก าหนดให้
มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดท ากิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 4. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
เป้าหมาย 

การจัดท าจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ และจ านวนงบประมาณ 
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. มีข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3. มีข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานต่อผู้บริหาร 
 4. มีข้อมูลให้กบัประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
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3. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนต าบล
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต       
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น เพ่ือให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุน
ไทร จึงได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9)       
พ.ศ. 2553 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. การปฏิบัติราชการ มีความโปร่งใสในสามารถ และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. ปูองกันการทุจริตในหน่วยงานได ้
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 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดท าคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา 
            อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันนี้มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก อีกทั้งในการอนุญาตบางเรื่องจะ มีกฎหมายหลาย
ฉบับที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกัน การประกอบกิจการของประชาชนภาคเอกชนหรือ ประชาชนต่างๆ ก็จะต้องขอ
อนุญาตในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวจากส่วนราชการหลายแห่ง นอกจากนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต
บางฉบับไม่ได้มีการก าหนดระยะเวลา ก าหนดรายละเอียดของเอกสาร และหลักฐานที่จ าเป็นที่จะต้องใช้ยื่นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา รวมถึงไม่ได้มีการก าหนดขั้นตอนในการพิจารณาของ เจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน จนท าให้เป็น
การสร้างภาระและเป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นค าขออนุญาตเพ่ือด าเนินการต่างๆ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายกลางที่จะก าหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตให้มีความชัดเจน รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพ่ือรับค าร้อง
และศูนย์รับค าขออนุญาต ณ จุดเดียว เพ่ือให้การบริการและข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต ซึ่งจะเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนตามหลักของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เพ่ือจึงได้จัดท ามาตรการจัดท าคู่มือประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
 2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรมีมาตรฐานในการให้บริการประชาชน 

3. เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางขุนไทร 
เป้าหมาย 
 จัดท าคู่มือประชาชนตามกระบวนงานที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรให้บริการ 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

2. รวบรวมข้อมูลกระบวนการงานทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรให้บริการ 
 3. ส่วนราชการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน โดยการก าหนดรายละเอียดกระบวนงาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
ระยะเวลาการให้บริการ แบบค าขอ ฯลฯ 
 4. ประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บางขุนไทร 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการ (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรรวบรวม) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
 2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรมีมาตรฐานในการให้บริการประชาชน 

3. เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางขุนไทร 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด  
 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดท า
โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
เป้าหมาย 
 1. ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานขององค์การให้สั้นลง 
 2. ประชาชนผู้ใช้บริการ 
 5. ผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. ประกาศการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป 
 4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรรวบรวม) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชนได ้
 2. ประชาชนมีความสะดวกในการใช้บริการ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ 
 4. สามารถปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได ้
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. มาตรการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกจิและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การ
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่ง
เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงจัดท ามาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
สถานทีท่ี่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรรวบรวม) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

- 48 - 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
หลักการและเหตุผล 
  เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ ครบ 88 พรรษา ซึ่งในวันที่ 5 
ธันวาคม ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพและถือได้ว่าเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” โดยเป็นวันที่ประชาชนชาว
ไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน  ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความจงรักภักดี เพ่ือถวาย
เป็นราชสักการะต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็น“พ่อแห่งชาติ” ที่อาณาประชาราษฎร์
เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบ าเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และประชาชน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยความทุ่มเทพระวรกายเพื่อปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดมา 
ทรงพระมหากรุณาทะนุบ ารุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้าทรงเป็น “พ่อ” ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่
เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ 
 จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงจัดโครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันส าคัญของชาติ ควรอย่างยิ่งในการปกปูองให้ด ารงอยู่คู่ประชาชน
ชาวไทยสืบไป  
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม                     
พระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา  

2.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมร าลึกใน            
พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

3.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนทุกหมู่เหล่า มีจิตส านึกรักและเทิดทูน              
ในสถาบันพระมหากษัตริย์   

4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า และหน่วยงานต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ต าบลบางขุนไทร ได้
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน 
เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาอบต., ข้าราชการและพนักงานในสังกัด, ผู้น าชุมชน, ประชาชน ในพ้ืนที่ต าบล
บางขุนไทร     

วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ  
3. จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
สถานที่ด าเนินงาน 
  ณ บริเวณหน้าอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
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งบประมาณด าเนินการ 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2560 - 2564 ส านักงานปลัด แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ          
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่ยกย่องตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย งบประมาณตั้งไว้  50,000.- บาท   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความจงรักภักดี ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

2. ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ  มีความชัดเจนและ
เป็นไปในแนวทางที่เป็นการรวมพลังความสามัคคี ถวายความจงรักภักดี 

3. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นสถาบันส าคัญของประเทศชาติ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีความหวงแหนที่จะปกปูองมิให้มีการลบหลู่สถาบันพระมหากษัตริย์
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความ    
ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ข้อแนะน าแนวทางและวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดเกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดต่อ
ภารกิจของรัฐ ซึ่งได้ก าหนดประเด็นเรื่องการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรจึงได้
จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง  ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
 4. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เป้าหมาย 

ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองสวัสดิการสังคม 
วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจหัวหน้าส่วนราชการ 
 2. รวบรวมข้อมูลจัดเตรียมท า (ร่าง) ข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

3. พิจารณาความเหมาะสมข้อตกลงปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ 
4. ลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการเป็น   

ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
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5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง    
ตามตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

-  มิติที่ ๑  มิติด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
  -  มิติที่ ๒  มิติด้านคุณภาพการบริการ 
  -  มิติที่ ๓  มิติด้านความคุ้มค่าของภารกิจ  
  -  มิติที่ ๔  มิติด้านความพึงพอใจของประชาชน 

6. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
สถานที่ด าเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรรวบรวม) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2. หน่วยงานระดับส านัก/กอง เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3. มีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 4. หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ 
          ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากเห็นความส าคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้
ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี      
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยังส านักการตรวจ
เงินแผ่นดิน แต่ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจง
เหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการ วินิจฉัย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับ
ส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด  ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการบริหารงานเป็นไปตามระเบียบ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดกิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าหมาย 
 ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคมุ ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 2. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
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งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร มีมีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรขึ้น  
วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
เป้าหมาย 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
สถานทีด่ าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 

2. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ขุนไทรให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนไทร ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ และมีผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการ
รักษาประโยชน์ของตนต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงได้มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรขึ้น  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนไทร 
เป้าหมาย 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จ านวน 1 แห่ง 
สถานที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร (ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนไทร) 
วิธีด าเนินการ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด 
 4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 5. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริงได ้ 
 2. มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล    บาง
ขุนไทรเพ่ิมข้ึน 
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2. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
          พ.ศ. 2540 

หลกัการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีใน
ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการ
เปิดเผยข้อมูล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลว่าในระบอบ
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ
เป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดท ากิจกรรมเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ขึ้น  
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการท างาน 

2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนามีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สถานที่ด าเนินการ 
 สถาบัน/หน่วยงานที่จัดประชุม อบรม สัมมนา 
วิธีด าเนินการ 
 1. ส ารวจตรวจสอบจัดการประชุม อบรม สัมมนาในหลักสูตรหรือหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
 2. ก าหนดตัวบุคลากรเพ่ือเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา 
 3. เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา 
 4. รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา 
 5. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ...................... 
แผนงาน (ทุกแผนงาน) งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่า ย
หมวดอ่ืนๆ (รวม) ตั้งไว้ จ านวน 10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา มีตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างาน 

2. ผู้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน   
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ ได้
ง่ายและสะดวก องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรจึงได้จัดท ากิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัด
จ้างทางเว็บไซตข์ึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญและเข้าถงึง่าย 
 3. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่หลากหลาย 
 4. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
 เป้าหมาย 
 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. จัดเตรียมข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. อัพโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญและเข้าถึงง่ายขึ้น 
 3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่หลากหลาย 
 4. ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (มุมความรู้) 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ า นาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ 
ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสังคม (Social Media) การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ง่ายและสะดวก และมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดท ากิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (มุมความรู้) ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
เป้าหมาย 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (มุมความรู้) 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ 
 2. อัพโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรสามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ได ้

2. มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3. ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดตั้งศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียน 
หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง ซึ่งในบางครั้งการด าเนินงานภายใต้ภารกิจ หรือผลกระทบจากการด าเนินการอ่ืนๆ 
ภายในต าบลอาจจะเกิดเป็นความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเอกชนต่อเอกชน หรือเอกชนต่อหน่วยงาน
ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ - ร้องเรียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดท ามาตรการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรกับประชาชนในพื้นที่ 
เป้าหมาย 
 การจัดตั้งศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข ์- ร้องเรียน 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข ์- ร้องเรียน 
 3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
 4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 2. ประชาชนมีความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรกับประชาชนในพื้นท่ีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการรับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียน และกระดานถามตอบบนเว็บไซต์ 
หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง ซึ่งในบางครั้งการด าเนินงานภายใต้ภารกิจ หรือผลกระทบจากการด าเนินการอ่ืนๆ 
ภายในต าบลอาจจะเกิดเป็นความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเอกชนต่อเอกชน หรือเอกชนต่อหน่วยงาน
ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ - ร้องเรียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดท ามาตรการรับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนและและกระดานถามตอบบนเว็บไซต์ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีช่องทางรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวก และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการติดต่อราชการ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรกับประชาชนในพื้นที่ 
เป้าหมาย 
 การจัดท าเมนูเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียน และกระดานถามตอบบนเว็บไซต์v’8Ndki 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าเมนูการรับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียน และกระดานถามตอบบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนไทร  

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรับเรื่องร้องทุกข์ - ร้องเรียน กระดานถามตอบบน
เว็บไซต์ 
 3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
 4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีช่องทางรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. ประชาชนมีความสะดวก และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการติดต่อราชการ 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรกับประชาชนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทุกข์ - ร้องเรียนรับทราบ 
หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง ซึ่งในบางครั้งการด าเนินงานภายใต้ภารกิจ หรือผลกระทบจากการด าเนินการอ่ืนๆ 
ภายในต าบลอาจจะเกิดเป็นความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเอกชนต่อเอกชน หรือเอกชนต่อหน่วยงาน
ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ - ร้องเรียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดท ากิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทุกข์ - ร้องเรียนรับทราบขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวก และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการติดต่อราชการ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรกับประชาชนในพื้นที่ 
เป้าหมาย 
 ผู้ร้องร้องทุกข ์- ร้องเรียนทุกราย 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 3. รับแจ้งจากทุกช่องทางการรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนไทร 
 4. ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องทุกข์ - ร้องเรียน และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรรวบรวม) 
ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. ทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 2. ประชาชนมีความสะดวก และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการติดต่อราชการ 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรกับประชาชนในพื้นท่ีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1. ชื่อมาตรการ : - มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   - มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งองค์กรในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาและพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
 ดังนั้น เพ่ือให้มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนไทร จึงได้จัดท ามาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ตัวแทนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท า/พิจารณาร่าง
แผนพัฒนา 

2. เพื่อด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
เป้าหมาย 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

- แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 

1. จัดประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. เข้าร่วมประชุมตามวาระการประชุมที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) ตามวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท า/พิจารณาร่างแผนพัฒนา 

2. สามารถด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได ้
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3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ตัวแทน
ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เช่น 
ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล และส่งเสริมการ
ปูองกันทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดท ามาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มกีลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านตัวแทนประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางขุนไทร ตามมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคม 
วิธีการด าเนินการ 
 1. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านตัวแทนประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น 
ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 2. ชี้แจงท าความเข้าใจตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 66 - 

 

3.3.3 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการการแต่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็น
กระบวนการติดตามและประเมินการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่อไป 
 ดังนั้น เ พ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์ประกอบมีตัวแทนจากประชาคมท้องถิ่นร่วม เป็น
คณะกรรมการเพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดท ามาตรการการ
แต่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการ และเป็นการเฝูาระวังการ
ทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 3. เพ่ือด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคม 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 

1. จัดประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 3. เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งรายงานผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงาน
ต่อสภาและประกาศให้ประชาชนรับทราบ ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) ตามวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมของในการตรวจสอบการ และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 3. มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหาร
สามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  

ดังนั้น เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนว
ทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดท ามาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 
 2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
เป้าหมาย 
 ทุกส่วนราชการ 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
 3. ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 4. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้รับผิดชอบตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ได ้
 2. สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนดได ้
 3. ส่วนราชการสามารถทราบระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
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2. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร   
จึงไดจ้ัดท ามาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายในขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบตามแบบที่ระเบียบฯ 
ก าหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด 
เป้าหมาย 
 ทุกส่วนราชการ 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้รับผิดชอบตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรได้ 
 2. รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์     
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ   
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทาง
ราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์ รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุก
ระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุ
ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน  
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น        
และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรจึงได้จัดท ากิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขึน้ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
เป้าหมาย 
 1. ทุกส่วนราชการ 

2. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
สถานทีด่ าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 
 



 

- 71 - 

 

 
วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจ 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้าน
อ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ วิธีการท างานต้อง
อยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความ
สะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน       
การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน 

ดังนั้น เพ่ือให้มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนต าบล      บาง
ขุนไทร จึงได้จัดท ากิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง 
เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และ
จัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 2. สามารถใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3. สามารถบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระบบธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ได้ก าหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้า
มาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เสนอแนะ ปรึกษา และวางแผนร่วมกัน สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดท ากิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชนขึ้น  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนไทร 
 2. เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรมให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
เป้าหมาย 
 ตัวแทนภาคประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินการ 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่ วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 3. ชี้แจงความเข้าใจแก่คณะกรรมการฯ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเกร็ด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

บางขุนไทร 
 2. สามารถปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุม้ค่าได้ในระดับหนึ่ง 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มัก
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท า ให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 2. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สถานที่ด าเนินการ 
 หน่วยงาน/สถาบันที่จัดการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.เข้ารับการอบรม 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ...................... 
แผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ จ านวน 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล  มีความรู้ ความเข้ า ใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
 2. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตน
อย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ดังนั้น เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนไทรจึงได้จัดท ากิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมใน
การท างาน 
 2. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 3. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
สถานที่ด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
วิธีด าเนินงาน 
 1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนชุมชน 

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง สามารถน าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของ
ประชาชน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
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งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 2. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 3. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.2 บูรณาการภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบ้านแหลม 

หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 12 ให้มีสถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวบรวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดและประกาศกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องสถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการและการใช้สถานที่กลาง ของศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอบ้านแหลม ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนไทร จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการอ านวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อด าเนินการตามประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์
รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 2. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในการใช้บริการศูนย์
รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 3. เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
 4. เพ่ือเป็นการบูรณาการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอร่วมกัน 
เป้าหมาย 
 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอบ้านแหลมก าหนด 
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วิธีด าเนินงาน 
 1. น าโครงการเสนอได้รับการเสนอจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณา 
 2. บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. จัดท างบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายการอ านวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 4. ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลง ตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 
 5. เบิกจ่ายงบประมาณท่ีสนับสนุน 
 6. รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ...................... 
แผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุน
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอบ้านแหลม ตั้งไว้ จ านวน 19,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถด าเนินการตามประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางส าหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้ 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน มีคามสะดวกในการใช้บริการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้
 4. บูรณาการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอร่วมกัน 


