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... คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความม่ันคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวัน
จะสร้างสรรค์ประโยชน์ ส่วนรวมที่ส าคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริต

และความมุ่งมันเท่านั้น จึงจะท างานส าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็น
คุณประโยชน์แท้จริงได้ส าเร็จ ...  

 
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522 ) 
 

... ในการปฏิบัติราชการน้ัน ขอให้ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่อย่านึกถึง
บ าเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถอืวา่การท าหน้าที่

ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะท าให้
บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง ... 

 
( พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533 ) 



 

 
 
 

  
 
 
 ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน  นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมีแนวโน้มที่จะ
พัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุกปี  เพ่ือให้ระบบ
ราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส  และมีการด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ  จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  
และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป  โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุน ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์  และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์  สุ จริต  มีคุณธรรม  และ
จริยธรรม  เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ   
จากปัญหาดังกล่าว  รัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต   ซึ่งถือเป็นที่มาของการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน  และก าหนดให้ภาครัฐต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช.   

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2562-2564 เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร, พนักงานส่วนต าบล , 
พนักงานจ้างและสมาชิกสภาฯ  ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และให้มีการพัฒนาระบบและ
กลไกการตรวจสอบ ควบคุม การใช้อ านาจ  พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลในการปฏิบัติราชการให้มี
ความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดท าแผน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าว
ข้างต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้     โดย
เห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรร
มาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม  และเสมอ
ภาค ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ   ให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ  ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา  ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่ทุกระดับและคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบล  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564   โดยมีการ
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564   ขึ้นโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ  2560-2564  เป็นแนวทางในการจัดท า 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบล  3  ปี   
ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2562-2564   

1. บทน า    
 

   เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบล  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564   จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบล  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  ขึ้น  เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบล    ใช้เป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพ่ือลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล      ได้ยึดแนวทางการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  พ.ศ. 2562-2564  มาประยุกต์เป็น
แนวทางในการด าเนินการตามพันธะกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกประเด็นยุทธศาสตร์  
 

2.  หลักการและเหตุผล 
ในสภาวะปัจจุบัน  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเริ่มมีแนวโน้มรุนแรงและเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ  รวมทั้ง 

ปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ   จากปัญหาดังกล่าว  รัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต   ซึ่งถือเป็นที่มาของการด าเนินการป้อวงกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อที่  6  พฤษภาคม   2551   เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  และก าหนดให้ภาครัฐต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ  ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช.   

องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้ โดยเห็น
ว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติราชการ  มีจิตส านึกท่ีดีในการให้บริการ   ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  และเสมอ
ภาค  ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ  ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา  ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่ทุกระดับและคณะกรรมการ 

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบล  3  ปี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบล 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  ขึ้นโดยยึด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  พ.ศ.2560-2564    เป็นแนวทางในการจัดท า 



 
       

-2- 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบล  3  ปี   

ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2562-2564   

 

3.   วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดท าแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล         4  

ปี  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561-2564   
  2.  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วน
ต าบล   มีจิตส านึก  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล   ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
ซื่อสัตย์สุจริต  ถูกต้องตามหลักกฎหมาย  มีจิตส านึกในการให้บริการต่อหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการ 
  3.  เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4.  เพ่ือให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 

5.  เพ่ือเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา , แผนการด าเนินงาน และแผนพัฒนา 3 ปี  ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกับแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

6. เพื่อด าเนินให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี  

U  7. เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มี
จิตส านึกท่ีดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและเสมอภาค ท าให้การบริหารราชการเกิด
ความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

8.  เพ่ือใช้ แผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล  
4  ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564  เป็นกรอบการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

9. เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ โครงการ, แผนงาน, กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด    
และมาตรการ    

10.  เพ่ือสร้างจิตรส านึก   คุณธรรม   จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนกับข้าราชการ  
11.  เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดข้ึนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยการให้ 

ความรู้ความเข้าใจในช่องทางการร้องเรียน   /  กล่าวโทษ  /  ร้องทุกข์  /  ร้องเรียน การมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้สอดส่อง
ดูแลการเฝ้าระวังและการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

12.  เพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อพนักงานส่วนต าบล  ,  พนักงานจ้าง , คณะผู้บริหาร , ส.อบต.   กรณีเกิด 
การทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน 
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4.   กรอบแนวคิดในการด าเนินการ 
กรอบแนวคิดในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบล  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2562-2564  มาจาก 
4.1  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.2  ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
4.3  ข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   
4.4  วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  การปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ 

ชอบของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562-2564 
 

5.   วิสัยทัศนข์ององค์การบริหารส่วนต าบล   

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
“ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา    มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต      สร้างพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง   อนุรักษ์ศิลปะประเพณี  มี

สาธารณูปโภคอย่างท่ัวถึง  รวมความเป็นหนึ่งในท้องถิ่น” 

6.  พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน                 

มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต และเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น 

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้                
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การ
ตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมปิัญญาของท้องถิ่น 

5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ดี 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ดี  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

7. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอด
รับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 
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7.  ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2562-2564  
 

    องค์การบริหารส่วนต าบล    โดยคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จ านวน 4  ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

7.1   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
       7.1.1  วัตถุประสงค์ มีดังนี้ 

1.  มุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการ
แก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

        7.1.2  มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน   มีดังนี้ 
      1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2  ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ                                            
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญา                                                    

เศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกฝ่าย 
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมมาภิบาล 

2.1  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเขา้ใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้ 
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมแลจริยธรรม 
2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ ให้   

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
    3.  ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐ 

3.1  จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรฝึกอบรม ด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็น 
หลักสูตรบังคับที่ใช้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
     3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
ปราบปราม การทุจริตภาครัฐ 
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4.  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 

     4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
4.2  รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น 
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4.3  ส่งเสริม เชิดช ูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
4.4  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

7.2  ยุทธศาสตร์ที ่2 เพื่อบูรณาการหน่วยงานกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตภาครัฐ 

       7.2.1  วัตถุประสงค์    มีดังนี้ 
    1. มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล กับทุกภาคส่วนใน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึง การสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

        7.2.2  มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน   มีดังนี้ 
    1. บูรณาการหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ 
     ทุจริตภาครัฐ 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
กับองค์กรทุกภาคส่วน 
1.2  ให้มีการจัดตั้ง “ ศูนย์การข่าวกลาง ”  เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บ 
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตลอดจน 
การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐจากทุก
หน่วยงาน เพ่ือน าไปประมวล วิเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 
1.3  ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความ 
เข้มแข็งและเป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
สาธารณชนรับทราบ 
1.4  ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน มีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือ 
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
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2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือ 
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก
หลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

    2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4  ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัล 

ตอบแทน 
2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความ 

ร่วมมือเพ่ือ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
7.3  ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
       7.3.1  วัตถุประสงค์    มีดังนี้ 

    1.  มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจ 
ให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับเอกชน 
ให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครอง
พยานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับองค์กรอ่ืน 

       7.3.2  มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน      มีดังนี้ 
1.  พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้ 

เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

1.1  ให้หน่วยงานมีโครงสร้างของหน่วยงาน อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล 
และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

1.2  ให้หน่วยงานสร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดยก าหนด 
แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้ 

1.3  สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงาน 
กับภาครัฐด้วยกันเอง 

 1.4  ให้หน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม 

1.5  ให้หน่วยงานจัดท าดัชนชีี้วัดความโปร่งใส และเกณฑ์มาตรฐานกลาง 
ความโปร่งใส 
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2.  ส่งเสริมการกระจายอ านาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

2.1  สนับสนุนให้มีการจัดโครงสร้าง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณใน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
2.2  ให้หน่วยงานมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารราชการ 
2.3  ให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม 
2.4  ให้มีระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่อส่วนกลาง 

3.  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับเอกชนให้มีศักยภาพในป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3.1  วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ 
ภาคเอกชน 
3.2  สนับสนุนให้มีตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตภาครัฐ 

    4.  เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายเพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐ 

4.1  ให้มีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ 
ทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือ 
เพ่ือให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหาการทุจริตภาครัฐในปัจจุบัน 
4.2  ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยเคร่งครัด 

4.3  พัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนหรือการไต่สวนข้อ เท็จจริงให้รวดเร็ว  
     ต่อเนื่อง และเป็นธรรม 

4.4  สร้างกลไกในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ติดตามการกตระท าการทุจริต 
หรือพฤติมิชอบในภาครัฐ 
4.5  จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ให้สามารถตรวจสอบ สถานภาพ  
บุคคล พฤติการณ์การกระท าผิด ตลอดจนทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตหรือ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
4.6  สร้างกลไกในการป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐด้านการป้องกัน และปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ ที่ได้ปฏิบัติการตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้ได้รับ  
ความคุ้มครองตามกฎหมาย 
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5.  ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐร่วมกับองค์กร
ระหว่างประเทศ 

5.1  ประสวนความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติเกี่ยวกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
5.2  ส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างประเทศในการยึด อายัด และน าทรัพย์สิน 
ที่ได้จากการกระท าผิดเกี่ยวกับการทุจริตภาครัฐมาด าเนินคดีในประเทศ 
5.3  สนับสนุนหนว่ยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม 
ทุจริตให้เข้าร่วมพันธกรณีเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านทุจริตระดับนานาชาติ 

                                 6.  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน 
6.1  สร้างหลักประกันความปลอดภัยโดยก าหนดมาตรการและแผนงานใน 
การคุ้มครองพยาน 
6.2  ควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง 
พยาน 
6.3  พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยใช ้
ประโยชน์จากข้อมูลด้านการคุ้มครองพยาน 

                                 7.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
7.1  สนับสนุนให้หนว่ยงานมีอ านาจหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ ด าเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่มี ความ
ทันสมัยมาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
7.2  สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องงกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

7.3  ให้มีการวางแผนระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือรวบรวมและน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูล 
ข่าวสารงานวิจัย และงานวิชาการต่างๆ 

7.4  ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
     7.4.1  วัตถุประสงค์   มีดังนี้ 

   1.  มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามรารถเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กรอ่ืน
ระหว่างประเทศ 
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      7.4.2  มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน     มีดังนี้ 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต 

1.1  ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความช านาญเฉพาะ 

1.2  ก าหนดให้มีการจัดตั้งสถาบัน จัดท าหลักสูตรการศึกษา และ/หรือ  
หลักสูตรการฝึกอบรมของ วิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

1.3  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐระหว่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน 

1.4  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้และ 
ถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 

1.5  ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านต่างๆ อาทิ การใช้อ านาจของผู้บริหารที่เอ้ือ 
ประโยชน์ต่อการทุจริต การจัดท าสัญญาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การทุจริตเชิงนโยบายเป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือน าผลวิจัย
ไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งข้ึน 

2.  สร้างมาตรฐานทางวิชาชพีด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
2.1  ส่งเสริมให้หน่วยงานสรา้งมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2  ก าหนดให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับค่าตอบแทนของวิชาชีพ 
2.3 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ภารกิจตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 หมายเหต ุ
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 
การทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึกและความ 
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายสภา 
ท้องถิ่น และฝ่ายประ จ าขอ ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบตัิ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้บังเกดิประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
 (1) โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมข้าราชการ
และเจา้หน้าท่ีของรัฐยุคใหมต่ามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.2 สร้างจิตสานึกและตระหนกัในการประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม 
- มาตรการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฎิบัติงาน 

 
 
 
100,000 
 
 
 
- 
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ภารกิจตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 หมายเหต ุ
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 
การทุจริต 

1.2 สร้างจิตสานึกและความ 
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค 
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต 
- เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษา
ประโยชนส์าธารณะ 
(1) โครงการรณรงค์ให้เกษตรกรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(2) โครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย 
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบตัิตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) โครงการตามแนวพระราชดารเิศรษฐกิจพอเพียง  
(2) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

 
 
 
- 
 
 
 
10,000 
30,000 
 
 
50,000 
30,000 
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 หมายเหต ุ
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 
การทุจริต 

1.3 สร้างจิตสานึกและความ 
ตระหนักแกเ่ด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสตัยส์ุจรติ 
(1) เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  
(2) หนูน้อยวิถืพุทธ 
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อตา้นการ
ทุจริต 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
- โครงการส่งเสรมิครอบครัวและเยาวชนรักประชาธิปไตย
ส่งเสริมคณุธรรม 

 
100,000 
50,000 
 
 
- 
 
30,000 

   

มิติที่ 1    รวม จ านวน                 โครงการ     
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งบ 

ประมาณ 
(บาท) 
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ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 
 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง 
การเมืองในการต่อต้านการ 
ทุจริตของผู้บริหาร 
 
 
 
 

2.1.1 ก าหนดให้มีระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน/การออกค าสั่งให้
ถือปฏิบัต ิ
กิจกรรม : จัดท าประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บรหิาร 
วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
- ผู้บริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส/ตรวจสอบได ้

 
 
- 

   

 
 
 

2.2 มาตรการสร้างความ 
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

กิจกรรม : ก าหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/คาสั่ง/ระเบียบเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างกระบวนการทีม่ีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจ ุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
(1) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(2) มาตรการการสรา้งความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสด ุการใช้ประโยชน์ในทรพัย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
(1) กิจกรรมการเปดิเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างให้สาธารณะชนทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
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ภารกิจตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 หมายเหต ุ
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 
 

2.2 มาตรการสร้างความ 
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือก
ปฏิบัติโดยให้ความส าคญัดังนี ้
- กิจกรรมจัดใหม้ีคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้ 
บริการราชการส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
- 

   

 
 
 

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและ 
ใช้อ านาจหน้าท่ีตามหลักการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภมูิขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชนในแตล่ะขั้นตอน เปิดเผย ณ ส านักงานและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ อบต. 
(1) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
- เปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน ระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจตัดสนิใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนนิการอื่นใดของผู้มีอ านาจใน อบต. 
- มาตรการมอบอ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 หมายเหต ุ
งบ 
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(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
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2. การบริหารราชการเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณ ี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ 
ตรวจสอบพบการทุจรติ 
 

2.5.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบตัิหน้าที ่
ราชการด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ มคีุณธรรม จริยธรรมและการบริหาร 
ราชการกิจการบา้นเมืองท่ีด ี
- จัดท าข้อตกลงการปฏบิัติราชการ 
2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอท่ีได ้
ดาเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏบิัติ
ราชการของ อบต. 
- มาตรการให้ความร่วมมือกับหนว่ยตรวจสอบที่ไดด้ าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัตริาชการ 
ของ อบต.บางตาเถร 
2.5.3 ด าเนินการให้มเีจ้าหน้าท่ีรบัผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย กรณีมเีรื่องร้องเรยีนกลา่วหาบุคลากรใน อบต.ที่ปฏิบัต ิ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
- มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน” 
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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3. การส่งเสริมบทบาทและ 
การมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชน 
 

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมลู 
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ 
อ านวยความสะดวกแก่ 
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการปฏิบตัิราชการ 
ตามอ านาจหน้าท่ีของ อปท.ได ้
ทุกขั้นตอน 
 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมลูข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 
ของทางราชการ 
- มาตรการ “จัดตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสาร” 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

3.2 การรับฟังความคดิเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ 
ประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนนิ 
กิจการตามอ านาจหน้าท่ีของ อปท. โดยเฉพาะการด าเนินกิจการทีจ่ะม ี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู ่และสขุอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
(1) โครงการเปิดเวทีประชาคมระดับตาบลการจดัท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น….... 
(2) โครงการจดัเวทีประชาคม (จัดท าแผนชุมชน) 
(3) กิจกรรม จัดตั้งศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 

 
 
 
50,000 
 
20,000 
5,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 หมายเหต ุ
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาทและ 
การมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชน 
 

3.2 การรับฟังความคดิเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ 
ประชาชน 
 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 
- มาตรการ ก าหนดช่องทางร้องเรียนและขั้นตอนกระบวนการ 
จัดการเรื่องร้องเรียน เรื่องราวร้องทุกข์ท่ีสานักงาน/ที่ท าการก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
 3.2.3 มีการรายงานหรือแจ้งเปน็ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู ้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลาและแจ้งผลการ 
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
(1) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 
(2) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผูร้้องเรียน/ 
ร้องทกุข์ทราบ 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
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.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 หมายเหต ุ
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาทและ 
การมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชน 
 

3.3 การส่งเสรมิให้ประชาชนม ี
ส่วนร่วมบริหารกจิการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การ 
จัดท างบประมาณ 
- มาตรการแต่งตั้งเป็นกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนา 
อบต. 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดหาพัสด ุ
- มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ตรวจรับงานจา้ง 
3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ และประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
- มาตรการแต่งตั้งเป็นกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

   

มิต ิ3 
 

รวม 
 

จ านวน 12 กิจกรรม/โครงก     
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 หมายเหต ุ
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุง 
กลไกในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและ 
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้
กากับดูแล 
- มาตรการ “จัดท ารายงานการควบคุมภายใน” 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนนิการ
ให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงาน
ผลการการติดตามการปฏิบตัิตาม 
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
- กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

   

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค 
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
การปฏิบัต ิหรือการบริหาร 
ราชการตามช่องทางที่สามารถ 
ด าเนินการได ้
 

4.2.1 ส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง 
- มาตรการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารแผนอัตราก าลังและและแผนพัฒนา
บุคลากร 
 

 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 หมายเหต ุ
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุง 
กลไกในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค 
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถดาเนินการได้ 
 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การจัดหาพัสดุภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
- โครงการจัดอบรมให้ความรู้ที่เก่ียวกับงานพัสดุ 
 
 

 
 
 
20,000 

   

 4.3 การส่งเสรมิบทบาทการ 
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

4.3.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาอบต.ให้มีความรู ้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบยีบที่ก าหนด 
- โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสทิธิภาพและศึกษาดูงานสมาชิกสภา 
4.3.2 ส่งเสรมิให้สมาชิกสภาอบต.มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบที่ก าหนดไวโ้ดยไมฝ่ักใฝฝ่า่ยใด 
- กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นเช่น การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ถาม รวมทั้งให้
มีการปรึกษาหารือในร่างข้อบัญญตัิ ญัตติทีฝ่่ายบริหารเสนอใหส้ภา
พิจารณา 

 
 
500,000 
 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 หมายเหต ุ
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุง 
กลไกในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติท่ี 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   
1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจ าของ อปท. 
1.1.1  สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัตริาชการตามอ านาจ 
หน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 
โครงการที่ 1  
๑. ชื่อ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่า
ในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทาให้ภูมิคุ้มกัน
ของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้าน ทานกับปัญหา ลดน้อยลง จนเกิดปัญหาต่าง ๆ ของสังคมตามมา เช่น  
ส าหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมี 
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ สาหรับองค์กรของรัฐ ได้แก่ปัญหาการทางานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความ
สามัคคีในองค์กร ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น เป็นต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร ได้เห็นความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว และได้ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในองค์กร โดยได้เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาทางสังคม ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น นั้น 
จะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทาให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มข้าราชการและพนักงาน กลุ่มผู้สูงอายุและสตรีจะช่วยทาให้มี
จิตใจพื้นฐานที่โอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซ่ึง จะท าให้พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและ
จริยธรรม ย่อมส่งผลให้เป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และทาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 
 
3. วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
2 เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
4 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
5 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ภาครัฐ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานอบต. ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการทาบุญตักบาตรทุกวันพระ 
- ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้มีการปฏิบัติธรรม ส่งเสริมด้านศีลธรรม 
จริยธรรม ให้เกิดข้ึนในชุมชนและองค์กร เพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทางสังคมด้านต่าง ๆ 
5. วิธีดาเนินการ 
การวางแผน 
- นัดหมายผู้รับผิดชอบเพื่อประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน/เตรียมงาน 
- ร่างโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (ถ้ามี) 
- แบ่ง/มอบหมายหน้าที่/ส ารวจพื้นที่, จัดเตรียมเอกสาร/วสัดุอุปกรณ์,ติดต่อประสานงาน 
การปฏิบัติ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- เตรียมงาน 
- ด าเนินโครงการตามก าหนดการ 
- ท าบุญใส่บาตร ถวายภัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์  
- ฟังพระธรรมเทศนา 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
7. สถานที ่

องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร  
8. งบประมาณ 

- 100,000 บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน สังคม มีความสงบและสันติสุขเพ่ิมมากขึ้น 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้พนักงาน อบต. ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตลอดจนเด็กและเยาวชน 
ประชาชน และพุทธศาสนิกชน สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเพ่ิมมากขึ้น 
๓. วัดได้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน พระภิกษุสงฆ์ได้ทาหน้าที่เป็นผู้นาทาง 
จิตใจ และได้ประกอบกิจกรรมทางพุทธทางศาสนาได้มากยิ่งขึ้น 
4 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ลดน้อยลง 
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10. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
 

1. ชื่อ : เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน   
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจิต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564 ) ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทกัษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝัง 
ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
และตอบสนองความต้องกันพร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางตาเถร  จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้นเพ่ือให้
สามารถแปลงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและความยั่งยืนใน
การปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต แก่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจ าตลอดจน
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
5. พื้นที่ดาเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร   
6. วิธีดาเนินการ 

- รวบรวมข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกจิตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริต เช่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 
100 มาตรา 103 มาตรา103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/
กิจกรรม 
7. ระยะเวลาดาเนินการ 
ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
8. งบประมาณดาเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

       1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
         1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
       โครงการที่ 1  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
- จ านวนข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่ 
 
 
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
โครงการที่ 1  
โครงการรณรงค์ให้เกษตรกรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.  หลักการและเหตุผล                                                                                                                                                                    

                      “..ต้องพยายามอนุรักษ์สมดุลธรรมชาติด้วยการดูแลรักษา มิให้ทรัพยากรธรรมชาติหมดสิ้นไป...”(จาก
หนังสือ เสริมสร้างโภชนาการที่ดี : พ้ืนฐานของการพัฒนา ๓๐ ปี พระราชกรณียกิจการพัฒนา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)  

                     ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนจากเดิมไปมากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราทั้งสิ่งที่มนุษย์พยายามสร้าง
ขึ้นและสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้ขึ้นสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้เสื่อมสภาพลงเรื่อยๆเนื่องจากมนุษย์ได้ท าลายสิ่งแวดล้อมไปมากเช่น 
ดิน น้ า อากาศ แร่ธาตุ ป่าไม้   ที่นับวันยิ่งหมดไปเพราะมนุษย์ใช้แล้วไม่ได้ทดแทนสิ่งที่ใช้ไปและไม่มีการ อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท าให้เกิดภัยต่างๆตามมาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งส าคัญเพราะสิ่งแวดล้อมในทุกด้านล้วนมีบทบาท
และความส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้นและจากการพัฒนาความเจริญให้สังคมที่ตนเองอาศัยอยู่โดยการน า
ทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้อย่างไม่ระมัดระวังท าให้ความสมดุลทางธรรมชาติเสียไปดังนั้นจึงส่งผลให้ในปัจจุบันนี้
สิ่งแวดล้อมได้เสื่อมโทรมลงไปมากและเกิดปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมซึ่งก าลังทวีความรุนแรงขึ้นจึงจ าเป็นจะต้องมีการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆแต่ก็
ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาด ยังคงมีปัญหาขยะมูลฝอย ตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ชุมชนขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ก็ตาม นอกจากนี้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วจากผลของการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรและมากกว่านั้นขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะถูกขนส่งและถูกน าไปก าจัดอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ในลักษณะของ
การเทกองกลางแจ้งและเผาเป็นครั้งคราวซึ่งการก าจัดโดยวิธีที่กล่าวมานี้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยต่อผู้อยู่ อาศัยบริเวณใกล้เคียงและยังท าลายชั้น
บรรยากาศของโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดมลพิษทางน้ าซึ่งมีสาเหตุมาจาก การชะล้างสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การอุปโภคบริโภคลงสู่แม่น้ าล าคลองหรือผิวดิน ท าให้เกิดการเน่าเสียค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจก่อให้เกิดแหล่งพาหะน า
โรค และส่งกลิ่นเหม็นต่อชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วนมเส้นทางมา
จากการใช้พลังงาน และทรัพยากร ยิ่งปริมาณขยะมากเท่าใดนั้นหมายถึงเราได้ดึงเอาพลังงานและทรัพยากรมาใช้มากขึ้น
เท่านั้น โดยที่บางครั้งเราเองอาจตอบไม่ได้ว่าขยะบรรจุภัณฑ์ที่เราได้ทิ้งไปเหล่านั้น แท้จริงแล้วมีประโยชน์จริงหรือไม่
วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้น  

                      ดังนั้น กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร เห็นความส าคัญจึงจัดท าโครงการ
รณรงค์ให้เกษตรกรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกรเพ่ือให้ได้รับความรู้
เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วน ามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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2.  วัตถุประสงค ์

           1. เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกร 
           2. เพ่ือให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

                     3. เพื่อน ามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
           4. เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต าบลบางตาเถรให้ดียิ่งขึ้น 

3.  เป้าหมาย 

                      ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบางตาเถร       

4.  วิธีการด าเนินงาน 
                      1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติด าเนินการ   
                      2. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก อบต. 18 หมู่บ้าน ผู้น าชุมชน 
                      3. ด าเนินการบรรยายให้ความรู้เกษตรกรให้หันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
                      4. สรุปผลการด าเนินการ 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 

                     พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2564  

6.  สถานที่ด าเนินการ 

                     พ้ืนที่ต าบลบางตาเถร 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                      กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           1. เกษตรกรได้รับการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

            2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

            3. ได้น ามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

                      4. เริ่มต้นที่ตนเองช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นได้ 
9.  งบประมาณ 
    10,000  บาท 
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โครงการที่ 2  
โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย  
1. หลักการและเหตุผล 

จากการที่มนุษย์พยายามสร้าง และพัฒนาความเจริญให้สังคมที่ตนเองอาศัยอยู่โดยการน าทรัพยากรที่มี
อยู่ตามธรรมชาติมาใช้อย่างไม่ระมัดระวังท าให้ความสมดุลทางธรรมชาติเสียไป ดังนั้น จึงส่งผลให้ในปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อม
ได้เสื่อมโทรมลงไปมาก และเกิดปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมซึ่งก าลังทวีความรุนแรงขึ้นจึงจ าเป็นจะต้องมีการอนุรักษ์
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ม ล พิ ษ อ ย่ า ง เ ร่ ง ด่ ว น โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง 
ปัญหาขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ และน้ าเสียซึ่งน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต ทางรัฐบาลเองต่างก็
ตระหนักดีในปัญหาดังกล่าวนี้ โดยได้มีการก าหนดมาตรการและแผนงานต่าง ๆ มารองรับเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ แต่ก็
ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาด การอนุรักษ์ หมายถึง การเก็บ สงวน รักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง และ
การใช้ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเอ้ืออ านวยให้ประโยชน์อย่างมีคุณภาพสูงสุดแก่มนุษย์ในการตอบสนอง
ความต้องการได้ตลอดไป การอนุรักษ์ใช้ในความหมายของการสงวน และการป้องกันการสูญเสีย คือการป้องกันไม่ให้เกิด
การสูญเสียในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือการน ามาใช้ให้พอเหมาะกับความต้องการไม่ให้มีส่วนสูญเสียไปเปล่าๆ หรือ
ใช้อย่างคุ้มค่า เมื่อทรัพยากรที่มีอยู่มาร่อยหรอลง จึงมีการพัฒนาหาทางเพ่ิมทรัพยากรที่มีน้อยให้เพ่ิมพูนหรือฟ้ืนฟู
ทรัพยากรก่อนที่จะน าไปใช้ต่อในอนาคต ถ้ามีทรัพยากรอยู่แล้วก็ต้องหาทางให้มีใช้ตลอดไป ในอนาคตคาดว่าผลกระทบ
จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์ 3Rs ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอยให้ได้มากท่ีสุด ก่อนการก าจัดทิ้งในขั้นสุดท้าย ได้แก่ ลดการเกิดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกและการน าขยะ
มูลฝอยมาใช้ประโยชน์ให้เพ่ิมมากขึ้น ในแต่ละรูปแบบ เช่น การคัดแยกและน ากลับคืนขยะรีไซเคิลในชุมชน การใช้
ประโยชน์วัสดุรีไซเคิลแต่ละประเภทในรูปแบบการใช้ซ้ าและการแปรรูปใหม่ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ ใน
รูปแบบของปุ๋ยหมัก และก๊าซชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ขยะด้านพลังงานของเศษวัสดุเหลือใช้อื่นๆ อีกมากมาย 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้ น         และ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มี
หน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ในข้อ (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย ประจ าปี 2562  ขึ้น  โดยมีกิจกรรม  อบรม
ให้ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม  แปลสภาพขยะที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ ท า EM Ball และน้ าหมักชีวภาพเพ่ือลดน้ า
เสีย ผ้าป่ารีไซเคิล แจกแผ่นพับให้ความรู้ และรณรงค์การคัดแยกขยะ แลกขยะในโรงเรียน และประกวดการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” 
 
2. วัตถุประสงค ์
   2.1 เพ่ือให้ประชาชนในเขตต าบลบางตาเถรรณรงค์ป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม  
   2.2 เพ่ือปลูกจิตส านึกในการรณรงค์ป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม 
            2.3 เพ่ือให้ประชาชนในเขตต าบลบางตาเถรเห็นความส าคัญของการคัดแยกขยะ 
                     2.4 เพ่ือช่วยลดปริมาณขยะ และปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อม 
                     2.5 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน  
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3. เป้าหมาย 
    ผู้น าชุมชน  นักเรียน ครู และประชาชนในเขตต าบลบางตาเถร  
4. วิธีการด าเนินงาน 

4.1 จัดท าโครงการ  เพ่ือขออนุมัติ 
4.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 
4.4 จัดเตรียมสถานที่ 
4.5 จัดการอบรมและด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ได้แก่ อบรมให้ความรู้ในการรักษา

สิ่งแวดล้อม  แปลสภาพขยะที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ ท า EM Ball และน้ าหมักชีวภาพเพ่ือลดน้ าเสีย ผ้าป่ารีไซเคิล  
แจกแผ่นพับให้ความรู้ และรณรงค์การคัดแยกขยะ แลกขยะในโรงเรียน และประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” 

4.6 ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน   
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  พ.ศ.2562- พ.ศ. 2564  
6. สถานที่ด าเนินการ 

  ในเขตพ้ืนที่ต าบลบางตาเถร  อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 7. งบประมาณ 

ตั้งไว้ 30,000 บาท  
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
 

 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         9.1 ประชาชนมีการรณรงค์ป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม 
  9.2 ประชาชนมีจิตส านึกในการรณรงค์ป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  9.3 ประชาชนในเขตต าบลบางตาเถร เห็นความส าคัญของการคัดแยกขยะ 
                     9.4 ปริมาณขยะ และปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมลดลง 
                     9.5 ประชาชนมีการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน  
 10. การประเมินผลโครงการ 
            จากการสังเกตสภาพแวดล้อมในเขตต าบลบางตาเถร 
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1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการที่ 1  
โครงการตามแนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  หลักการและเหตุผล  

 “...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานความ
มั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับ
ต่อไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗) “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่
พระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบน
พ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง 
ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร”  

ซึ่งจะน าไปสู่“ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง“...คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่า
เมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พอ
อยู่พอกิน มีความสงบ และท างานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ท่ีจะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะ
รุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ 
เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” (๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)พระบรมราโชวาทนี้ ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักแต่ เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วน
ใหญ่ในเบื้องต้นก่อนเมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้
สูงขึ้น ซึ่งหมายถึง แทนที่จะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมน าการพัฒนาประเทศ ควรที่จะสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจพ้ืนฐานก่อน นั่นคือ ท าให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอมีพอกินก่อน เป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นการ
กระจายรายได้ เพ่ือสร้างพ้ืนฐานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้น
ไป ทรงเตือนเรื่องพออยู่พอกิน ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ คือ เมื่อ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว แต่ทิศทางการพัฒนามิได้เปลี่ยนแปลง “...
เมื่อปี ๒๕๑๗ วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคน
มีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าท้ังประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มี
มาก บางคนก็ไม่มีเลย...”    (๔ ธันวาคม ๒๕๔๑) “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระราชด าริชี้แนะแนวทาง การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร ได้เห็นความส าคัญของการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 เพ่ือน าแนวทางปฏิบัตินั้นมาประยุกต์ในการพัฒนาเกษตรกรใน
ท้องถิ่นให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน กองส่งเสริมการเกษตร จึงจัดท าโครงการตามแนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้ประชาชนยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด ารงชีวิตและความพอเพียงในการประกอบ
อาชีพทางด้านการเกษตร เช่น รงณรงค์ให้ประชาชนได้ความรู้จากวิธีการท าปุ๋ยน้ าฮอร์โมนผลไม้จากผลไม้ที่หาง่ายใน
ท้องถิ่น เช่น กล้วย ฝักทอง มะละกอ เป็นต้น  มาเป็นตัวช่วยลดต้นทุน เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน พอกิน พอใช้ เพ่ือเป็นการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
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2.  วัตถุประสงค์ 

          1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

           2.เพ่ือรงณรงค์ให้ประชาชนได้รับความรู้วิธีการท าปุ๋ยน้ าฮอร์โมนจากผลไม้ทีห่าได้ในท้องถิ่น 

           3.เพ่ือได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจากการใช้ปุ๋ยน้ าฮอร์โมนผลไม้ 

3.  เป้าหมาย 

                       เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบางตาเถรทั้ง 18 หมู่บ้าน 

4.  วิธีการด าเนินงาน 

                      1.เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 

   2.ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก อบต. 18 หมู่บ้าน ผู้น าชุมชนและเกษตรกร  

                      3.ด าเนินการให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วส่งเสริมให้ด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ  พอเพียงและ
วิธีการท าปุ๋ยน้ าฮอร์โมนผลไม้ 

                      4.สรุปผลการด าเนินการ       

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 

                      พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 

6.  สถานที่ด าเนินการ 

   ต าบลบางตาเถร 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                      กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

                      1.ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงน าไปใช้ในการด ารงชีวิต 
                      2.ประชาชนสนใจน าวิธีการท าปุ๋ยน้ าฮอร์โมนผลไม้มาใช้ทางด้านการเกษตร 
                      3.ประชาชนได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 

 9.  งบประมาณ 

  50,000   บาท  
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โครงการที่ 2  

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1.  หลักการและเหตุผล  
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด าริชี้แนะ
แนวทาง การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงให้แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดนานกว่า 30 ปี คือ ใช้จ่าย 3 ส่วน 
และเก็บออม 1 ส่วน ฉันและครอบครัวได้น ามาปฏิบัติท าให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ  
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ครอบครัวของฉันอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรง ดังนี้ 
                      1.พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่จะมีไว้กินเองใน
ครัวเรือน แบ่งให้เพ่ือนบ้านบ้าง เหลือจึงขายไป 
                      2.พออยู่พอใช้ ท าให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ รายจ่ายลดลง 
สุขภาพจะดีขึ้น (ประหยัดค่ารักษาพยาบาล) คุณพ่อของฉันและฉันมักเน้นเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าและน้ าประปา ท่านให้พวก
เราช่วยกันประหยัด ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือโรงเรียน ก็ควรปิดน้ า ปิดไฟ เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง 
       3.พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น เพราะเราจะหลงติดกับ
วัตถุ ชีวิต โดยจะอยู่ในกิจกรรม “ออมวันนี้ เศรษฐีวันหน้า” 
       4.เมื่อมีรายได้แต่ละเดือน จะแบ่งไว้ใช้จ่าย 3 ส่วน เป็นค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าจิปาถะ ที่ใช้ใน
ครัวเรือน รวมทั้งค่าเสื้อผ้า เครื่องใช้บางอย่างที่ช ารุด เป็นต้น 
                      5.ฉันจะยึดความประหยัด ตัดทอนรายจ่ายในทุกๆ วันที่ไม่จ าเป็น ลดละความฟุ่มเฟือย 
การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้ 
 ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือย ในการด ารงชีพ 

“ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง” 
 ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต 

“ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นส าคัญ” 
 ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในการค้าขาย ประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง 

“ความสุขความเจริญอันแท้จริง หมายถึง ความสุข ความเจริญ ที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและ
การกระท า ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังจากผู้อ่ืน” 

 มุ่งเน้นหาข้าวหาปลา ก่อนมุ่งเน้นหาเงินหาทอง 
 ท ามาหากินก่อนท ามาค้าขาย 
 ภูมิปัญญาชาวบ้านและที่ดินท ากิน คือทุนทางสังคม 
 ตั้งสติที่มั่นคง ร่างกายที่แข็งแรงปัญญาที่เฉียบแหลม  
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 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร ได้เห็นความส าคัญของการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพ่ือน าแนวทางปฏิบัตินั้นมาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน กองส่งเสริมการเกษตร จึงจัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ประจ าปี 
2562 เพ่ือให้ประชาชนต าบลบางตาเถรยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนปฏิบัติตามในเรื่อง 

ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน ปฏิบัติตนเป็นคนดี ด าเนินชีวิตแบบเรียบง่ายให้พอเพียง พอกิน และพอใช้ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 2.  วัตถุประสงค์ 

     1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนด ารงชีวิตพอกิน และพอใช้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     2.เพ่ือน าแนวทางปฏิบัติมาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

     3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนปฏิบัติตามในเรื่อง ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน ปฏิบัติตนเป็นคนดี 

3.  เป้าหมาย 

ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบางตาเถร 

4.  วิธีการด าเนินงาน 
                      1.เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
   2.วางแผนการด าเนินงาน  
                      3.ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก อบต 18 หมู่บ้าน ผู้น าชุมชน 
                      4.ด าเนินการรณรงค์ให้ประชาชนปลูกผักสวนครัว 
 5.สรุปผลการด าเนินการ      

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 

                      พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564  

6.  สถานที่ด าเนินการ 

                     ต าบลบางตาเถรทั้ง 18 หมู่บ้าน 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                      กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

                     1.ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงน าไปใช้ในการด ารงชีวิต 
                     2.ประชาชนใช้ปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน                                     
                     3.ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามในเรื่อง ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน ปฏิบัติตนเป็นคนดี 

 9.  งบประมาณ 
  30,000  บาท  
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ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

โครงการที่ 1  
1.   ชื่อโครงการ   เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
2.   หลักการและเหตุผล 
              หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3 กิจกรรม
คือกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  กิจกรมลูกเสือเนตร
นารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการ
ปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509 ได้เขียนไว้ ในข้อ273 ว่าการเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้ก ากับกลุ่ม
หรือผู้ก ากับลูกเสือ น าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่ง
คืน การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของสมศ.ตัวบ่งชี้พ้ืนฐานที่2.3กล่าวถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความส าคัญต่อผู้เรียนมาก 
 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเพิ่มขึ้น 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเพิ่มขึ้น 

3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน เป็นผู้น าผู้ตามท่ีดีท ากิจกรรมกับเพ่ือนๆด้วยความสนุกสนาน 
4. เพื่อให้ ผู้เรียนมีความสามัคคี  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ความอดทน  
5. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมการท ากิจกรรมตามความสามารถของสภาพร่างกายของแต่ละคน  
6. เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ เพียงพอต่อการท ากิจกรรม 
7. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงความส าคัญและเหตุผลในการเข้าค่ายพักแรม 
8.  เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน จากการฝึกปฏิบัติ 
9.  เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการเตรียมไปเข้าค่ายได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง 
     คุ้มค่าและดูแลรักษาข้าวของเครื่องใช้ที่เตรียมไปได้ 

4.  เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร ปีการศึกษา2561 ต าบลบางตาเถร 
อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 45  คน 
4.2  เป้าเชิงคุณภาพ  

- ผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร มีทักษะในการท ากิจกรรมต่างๆ เรียนรู้
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน การท ากิจกรรมเป็นหมู่คณะ การเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัย อดทนอดกลั้น และ
สามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
 
 

         1.3 สร้างจิตสานึกและความ 
           1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สจุริต 
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5.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 5.1  สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบต. 
 5.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความพร้อมของเด็กให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย 
   แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ของเด็ก 

ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม 

       เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน  
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด 

       การศึกษา  
มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 มีทักษะในการจัดการและท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน  

ละเอียดรอบครอบ จนกระท่ัง งานส าเร็จ  
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  

มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ 14.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจกล้าแสดงออกและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
1.  เขียนโครงการ 
2.  ประชุมชี้แจงโครงการ 
3.  ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงก าหนดแนวปฏิบัติ 
4.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
5.  ด าเนินงานตามแผนการ 
6.  ติดตามประเมินผล 
7.  สรุปรายงานผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
9.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
10.  งบประมาณด าเนินการ    

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
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11.  การติดตามประเมินผล 
 1. สอบถาม สัมภาษณ์   

2. ประเมินโครงการ  
3. ภาพถ่ายโครงการ 

12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเพิ่มขึ้น 

2. ผู้เรียนมีประสบการณ์ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเพิ่มขึ้น 

3.  ผู้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน เป็นผู้น าผู้ตามท่ีดีท ากิจกรรมกับเพ่ือนๆด้วยความสนุกสนาน 
4.  ผู้เรียนมีความสามัคคี  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ความอดทน  
5.  ผู้เรียนเข้าร่วมการท ากิจกรรมตามความสามารถของสภาพร่างกายของแต่ละคน  
6.  ผู้เรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ เพียงพอต่อการท ากิจกรรม 
7.  ผู้เรียนรู้ถึงความส าคัญและเหตุผลในการเข้าค่ายพักแรม 
8.  ผู้เรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน จากการฝึกปฏิบัติ 
9.  ผู้เรียนเลือกซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการเตรียมไปเข้าค่ายได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  
    และดูแลรักษาข้าวของเครื่องใช้ที่เตรียมไปได้ 

 
โครงการที่ 2  
1.   ชื่อโครงการ   หนูน้อยวิถีพุทธ 
2.   หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นภารกิจหน้าที่ส าคัญส่วนหนึ่งของโรงเรียน ที่ต้องจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม ให้
การด าเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีความส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการวางรากฐานของพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีความรู้คู่
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

ในปัจจุบันการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม เด็กปฐมวัยควรจะได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรมควรเริ่ม
ส่งเสริมตั้งแต่ในระดับปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุดในการพัฒนาสมองอย่าง
ต่อเนื่องเป็นล าดับขั้นตอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กพัฒนาทุกด้านอย่างองค์รวม และเจริญเติบโตอย่างเต็ม
ศักยภาพนั้นต้องจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดพัฒนาการแต่ละด้านไปพร้อมๆกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กปฐมวัยเป็นแนวทางของสังคมในการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับการ
พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และในทางสังคมของเด็กอันจะนาไปสู่
การสร้างวินัยและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส าคัญในการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม เป็นการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาว  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรได้ตระหนักในความส าคัญของ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้เด็กตามธรรมชาติ
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทาง
โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาเด็กให้เติบโตมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็น
คนดี เก่ง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ดีของเด็กในอนาคต 
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3.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือจัดกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรมพ้ืนฐานส าหรับ 
     เด็กปฐมวัย ๘ ประการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลัก 
     สูตการศึกษาปฐมวัย  
2.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกสมาธิให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัย และเต็มตาม 
     ศักยภาพเพ่ือพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม อย่างรอบด้าน  
 

4.  เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 65 คน มีพัฒนาการด้าน 
   ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ดีงาม  

4.2  เป้าเชิงคุณภาพ  
- เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรม 
  จริยธรรมและได้รับการ พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล 
   เหมาะสมกับวัย 

5.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 5.1  สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบต. 
 5.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความพร้อมของเด็กให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย 
   แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ  ปัญญา
ท้องถิ่น 

ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๑๐  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย 

   ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.1 เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อ่ืน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.2 เด็กมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๑๑  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑   เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒   เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและ 

หลักศาสนาที่ตนนับถือ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓   เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ 

 ผู้อื่น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๔   เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๕   เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 

    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๖    เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและ 
        ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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6.  วิธีด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
3.  ประสานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น วัดโบสถ์ดอนล าแพน  
4.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ  
5.  จัดสื่อและจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์  
6.  ด าเนินการตามโครงการ  
7.  สรุป-ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
9.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารงานบุคลากร โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
10.  งบประมาณด าเนินการ    

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
11.  การติดตามประเมินผล 
 1. สอบถาม สัมภาษณ์   

2. ประเมินโครงการ  
3. ภาพถ่ายโครงการ 

12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรมพ้ืนฐานส าหรับ เด็กปฐมวัย ๘ ประการ และคุณลักษณะ 
     ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตการศึกษาปฐมวัย  
2.  เด็กปฐมวัยได้ฝึกสมาธิให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัย และเต็มตามศักยภาพเพ่ือ 
     พัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม อย่างรอบด้าน  
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1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
โครงการที่ 1  
 
กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน กตัญญู) 
๑.  ชื่อกิจกรรม   นิทานสร้างคนดี 
๒.  เวลาที่ใช้  ๕  ชั่วโมง 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างนิทานโดยใช้หนังสือเล่มเล็ก 
 ๒. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 ๓. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
 ๔. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงสาระและคุณค่าความดีต่างๆ  เข้ากับวิถีชีวิตโดยผ่านการเรียนรู้ และการท า
กิจกรรมต่างๆ  ที่ครูและนักเรียนสนใจ 

๔.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับความสนใจในการอ่านหนังสือนิทาน  ส ารวจว่านักเรียนชอบฟังนิทานหรือไม่  
เคยฟังเรื่องอะไร  หรือต้องการฟังนิทานเกี่ยวกับอะไร  นิทานนั้นๆ ว่ามีข้อคิดหรือคติเตือนใจเกี่ยวกับอะไรบ้าง 
 ๒. ครูน าหนังสือนิทานคุณธรรมมาให้นักเรียนได้เลือกอ่านตามความสนใจของนักเรียน 

๓. ครูให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการจัดท าหนังสือเล่มเล็กด้วยตนเอง  ซึ่งขั้นตอนในการจัดท าดังนี้ 
  - อ่านนิทานคุณธรรมเรื่องที่นักเรียนสนใจ 
  - น าเรื่องท่ีอ่านมาจัดท าเป็นแผนผังความคิด  (Mind  Map) 
  - ออกแบบตัวละครประกอบเนื้อเรื่อง 
  - วาดภาพระบายสีให้สวยงาม 
  - สอนวิธีการจัดท ารูปเล่มหนังสือเล่มเล็ก  และส่วนประกอบของหนังสือเล่มเล็ก 
 ๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ  ละ  ๕  คน  ให้แต่ละกลุ่มออกแบบหนังสือเล่มเล็กด้วยตนเองโดยใส่สิ่ง
ต่างๆ  ลงไปดังนี้ 
  - ใส่ใจในเรื่องการเขียนให้ถูกต้อง 
  - เนื้อเรื่องน่าสนใจ  ตัวละครน่าสนใจ 
  - จัดท าทีละข้ันตอน  และทุกขั้นตอนต้องน ามาให้ครูตรวจก่อนที่จะท าขั้นตอนต่อไป  และปฏิบัติ
กิจกรรมถึงขั้นตอนจัดท าเป็นรูปเล่ม 
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๕. ให้นักเรียนเขียนรายงานประกอบการท าหนังสือเล่มเล็ก  โดยประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

  - สาเหตุที่นักเรียนเลือกเรื่องนี้มาจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 
  - วัตถุประสงค์ในการจัดท า 
  - บรรณานุกรมของหนังสือที่นักเรียนศึกษาค้นคว้าและน ามาอ้างอิง 
  - วิเคราะห์และวางแผนในการจัดท า 
  - วิธีการตัดกระดาษและตัวละคร 
  - ขั้นตอนในการจัดท าทุกขั้นตอน 
  - วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า 
  - ปัญหาและอุปสรรคในการท าหนังสือเล่มเล็ก 
  - ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการท าหนังสือเล่มเล็ก 
  - ข้อเสนอแนะในการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 
 ๖. สรุปการเรียนการสอนโดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามทุกเรื่องที่นักเรียนมีปัญหา  ให้ค าเสนอแนะเมื่อ
นักเรียนสงสัย 
 ๗. จัดประกวดหนังสือเล่มเล็กของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  เพื่อมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ท าได้ดีที่สุด
และสวยงาม 

๕. สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. หนังสือนิทานคุณธรรม 
 ๒. อุปกรณ์ในการท าหนังสือเล่มเล็ก  ได้แก่ กระดาษ 
 ๓. กระดาษเยื่อกาว  กาว  รูปภาพประกอบ  กรรไกร  สี 
๖. การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  ๑.๒ สังเกตความส าเร็จของผลวาน ในการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
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1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
โครงการที่ 1  
 
1. ชื่อ : โครงการส่งเสริมครอบครัวและเยาวชนรักประชาธิปไตยส่งเสริมคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่เป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาคนและสังคม โดย
ท าหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว เพ่ือให้สมาชิกครอบครัวมี
พัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นกาลังส าคัญในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ  ช่วงโลกาภิวัตน์เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ มาถึงปัจจุบัน สังคมไทยและคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านวิถีการดาเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมที่มี
การเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการให้ความส าคัญกับเงินตราเป็นตัวตั้ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว ครอบครัวไทย มีความอ่อนแอลงเรื่อย ๆ สัมพันธภาพและความเกื้อกูลของคน
ในครอบครัวลดน้อยลง พ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่สามารถท าหน้าที่อบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีมี
การเจริญเติบโตตามวัยได้ จึงท าให้เด็กไทยในปัจจุบันตกเป็นเหยื่อของค่านิยมผิด ๆ ในด้านวัตถุนิยม บริโภคนิยม ติด
อบายมุข ติดยาเสพติด ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน มีนิสัยก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง ขาดความอดทนอดกลั้น มีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร มีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น 
ดังนั้น คณะผู้บริหารต าบลบางตาเถร เห็นความส าคัญและมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ทุกพ้ืนที่จะต้องร่วมกันสร้างสถาบัน
ครอบครัวให้มีความอบอุ่นเข้มแข็ง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมครอบครัวและเยาวชนรักประชาธิปไตยส่งเสริมคุณธรรม 
ครอบครัว ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- เพ่ือสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
- เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว 
- เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของ 
สามีภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก) และปลูกฝังวิถีการดาเนินชีวิตที่ดี 
- เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว 
สังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 
4. เป้าหมาย 
- นักเรียนระดับประถมศึกษา จานวน ๕๐ คน 
- พ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียน จานวน ๕๐ คน 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
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6. วิธีด าเนินการ 

จัดกิจกรรมสร้างฐานความรู้ให้กับสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย 
ฐานที ่๑ ส าหรับพ่อแม่ เนื้อหาประกอบด้วย การสร้างความเสมอภาคระหว่าง หญิงชายในครอบครัว การสร้าง

ความสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจและความผูกพันระหว่างสมาชิกครอบครัว สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของ
พ่อแม่ สร้างการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว และ การใช้หลักธรรม(คุณธรรม/จริยธรรม ฯลฯ) ในการดา
เนินชีวิตครอบครัว การป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับครอบครัวเช่น การมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควรของ
ลูกวัยรุ่น โรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด แก๊งเด็กซ่ิง การยกพวกตีกัน และการติดเกมส์ เป็นต้น 

ฐานที ่๒ สาหรับลูกวัยรุ่น เนื้อหาประกอบด้วย การสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
การสอนเรื่องคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การสอนให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกต่อพ่อและแม่ 
ความรับผิดชอบในการศึกษาเล่าเรียน การมีพฤติกรรมที่ดีงามและการมีพัฒนาการตามวัย อันสมควร การ 
สอนให้เด็กวัยรุ่นผู้หญิงรักนวลสงวนตัว สอนเด็กผู้ชายให้รู้จักความอดทนอดกลั้นและเห็นคุณค่าของผู้หญิง 
การสอนให้รู้ถึงปัญหา พฤติกรรมเสี่ยง และผลกระทบ การอบรมหลักธรรมะและหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้น 

ฐานที ่๓ สาหรับเด็กอายุ ๙-๑๒ ปี เนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะนิสัย อันพึงประสงค์ของคนดี ความซื่อสัตย์
สุจริต การเชื่อฟังพ่อแม่และครูบาอาจารย์ การรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกต่อพ่อและแม่ ความรับผิดชอบใน
การศึกษาเล่าเรียน การมีพฤติกรรมที่ดีงามและการมีพัฒนาการตาม วัยอันสมควรการขยันหมั่นเพียร การเป็นคนกตัญญู
รู้คุณ การใช้คาพูดที่สุภาพเหมาะสม การสอนเรื่องคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น 
กิจกรรมที่ ๒ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพ่ือ 
เสริมสร้างให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างสมัพันธภาพที่ดีระหว่างกัน กิจกรรมประกอบด้วย 
การจัดเวทีพูดคุยแบบเปิดใจระหว่างสมาชิกในครอบครัว การนมัสการพระสงฆ์มาแสดงธรรม การทากิจกรรม 
ร่วมกัน เช่น วาดรูป ทาอาหาร ทาความสะอาดชุมชน/วัด และการรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น 
7. งบประมาณ 

30,000 บาท 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
9. พื้นที่ดาเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- สมาชิกครอบครัวตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว เข้าใจหลักการดาเนินชีวิตที่ 
เหมาะสม รู้เท่าทันและเฝ้าระวังปัญหาของครอบครัวที่อาจเกิดข้ึน 
- สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว คือ เกิดความรัก ความเข้าใจ 
และความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูก มีการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และมีการใช้หลักธรรม 
(คุณธรรม จริยธรรม) ในการดาเนินชีวิตครอบครัว 
- ทุกคนในครอบครัวได้รับการปลูกฝังจิตสานึกท่ีดี ตระหนักและเห็นความส าคัญของบทบาท 
หน้าที่ของตนเองต่อบุคคลในครอบครัว 
- เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหาต่าง ๆ เชน่ ยาเสพติด โรคเอดส์ 
พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
 



42- 
 

ป้องกันการทุจริต 

1. ชื่อ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจรติของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ต าบลบางตาเถร 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต มีเป้า หมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ 
โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจาย
อ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ 
ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป 
 
 
 

2. การบริหารราชการเพ่ือ 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
2.1.1 ก าหนดให้มีระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน/การออกคาสั่งให้ถือปฏิบัติ 
 
โครงการที่ 1  
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ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบางตาเถร ต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองใน 
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบางตาเถร บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานใน 
การป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทาแผน
ป้องกันการทุจริตในองค์กร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
1. ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
2. มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบางตาเถร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
1. ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดตั้งคณะทางาน 
4. ประชุมคณะทางาน 
5. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6. ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
8. รายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลผลิต 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ 
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบางตาเถรได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
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โครงการที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรม 
ชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้ 
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ 
ได้อย่างแท้จริงต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ที่
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน 
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒน 
คุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาทางาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ดาเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
6. ระยะเวลาดาเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

กิจกรรม : ก าหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/คาสั่ง/ระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือสร้างกระบวนการที่มีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย 
โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
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7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน 
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
3. ประกาศเผยแพร่มาตรการบริหารงานบุคคล 
4. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
5. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
8. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
10. ผลที่ผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
ผลลัพธ์ 
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 90 % 
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า 
ระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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โครงการที่  2 
1.โครงการ : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงานซึ่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางตาเถรได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เรื่องการบริหารงานบุคคล ให้เกิดความโปร่งใส เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และ เป็นแรงจูงใจให้พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
3.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือสร้างค่านิยมและสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ สุจริตโปร่งใส 
4.เป้าหมาย 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบางตาเถร 
5.พื้นที่ดาเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
6.วิธีดาเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางตาเถรโดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโดยประกอบด้วย 
ประธานกรรมการการผู้อ านวยการกอง  หัวหน้าส่วน และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางตาเถรเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ 
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางตาเถรรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 

5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร โดยหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

6. ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยและให้โอกาสผู้รับการประเมินได้โต้แย้งแสดงความเห็นและตรวจสอบได้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 
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8. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
 
2.2.2   การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
โครงการที่ 1  
1.โครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางตาเถร 
2.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง 
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่และกฎที่ก าหนดไว้ การสร้างความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบได้ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณา
ถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะ
ได้รับประกอบกัน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ– จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 
3.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
2. เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 
4. เป้าหมาย 

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร หนังสือราชการ ระบบกระจายเสียงตามสายของหมู่บ้าน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
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6. วิธีด าเนินการ 
1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้ 
– ประกาศการจัดซื้อ 
– ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
– ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน – ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง – ประกาศวัน เวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตมช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของหมู่บ้าน หนังสือราชการ เป็นต้น 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
3. ลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติโดยให้ความส าคัญดังนี้ 
 
โครงการที่ 1  
1. ชื่อ : กิจกรรมจัดให้มีคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558ตามมาตรา 7 ได้
ก าหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอน และ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ ค าขอ...” โดยมี
เป้าหมาย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้
ประชาชนทราบ องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร จึงได้จัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน” ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอสถานที่ให้บริการ 
- เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
- เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
- เพ่ือสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ 
- ศึกษารวบรวมข้อมูล 
- จัดท าร่าง คู่มือ 
- ตรวจสอบความถูกต้อง 
- จัดท าคู่ คู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่น 
- ประชาสัมพันธ์คู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่นให้บุคลากรในสังกัดและ
ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
- ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน 
- ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส 
- ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบริการ 
- มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 
ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 
- ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่น 
  สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพ่ือน ามาปรับปรุงการ  ให้บริการพัฒนาการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
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2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ 
ส านักงานและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ อบต. 
 
โครงการที่ 1 
1.ชื่อ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
2.หลักการและเหตุผล 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) 
พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการกระจาย
อ านาจตัดสินใจการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีกานี้องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรจึงได้ก าหนดกิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลา
ให้บริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชนมากขึ้น 
3.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมากข้ึน 
2. เพ่ือใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น และเป็นภารของหน่วยงานและประชาชนผู้
มาขอรับบริการ 
4.เป้าหมาย 
ประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
6.วิธีด าเนินการ 
1. การประชุมหารือเพ่ือปรับรูปแบบการให้บริการประชาชนให้มีความกระชับ 
2. ประกาศ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ 
3. จัดท าป้าย แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกโดยติดไว้ในที่เปิดเผย โดยดาเนินการ 
ปรับปรุงแผนผังก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานให้เป็นปัจจุบัน และการแสดงป้ายขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการแก่
ประชาชนอย่างเปิดเผยชัดเจน จัดท าเอกสารเผยแพร่ จัดท ากล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเตรียมแบบฟอร์ม
ต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอก มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ ในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการรวมทั้ง การมอบ 
อ านาจการอนุญาตการอนุมัติ การรักษาราชการแทน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
1. ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
2. ลดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานได้ 
 
 

โครงการที่ 1 
1.โครงการ: มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการต าบลบางตาเถร 
2.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

อบต.ต าบลบางตาเถร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอบต. 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติก าหนด55แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้อบต.ต าบลบางตาเถรมีหน้าที่ใน
การบริหารสาธารณะ การอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย และหลากหลายทาให้การ
อนุมัติ อนุญาต ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในบางครั้งอาจไม่คล่องตัว การมอบอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กองและฝ่ายต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และอ านาจไม่
กระจุกอยู่ที่ตัวผู้บริหารแต่เพียงฝ่ายเดียวเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็น
ต้องมีมาตรการ การออกค าสั่งมอบหมายของนายกอบต. ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ อบต.บางตาเถรเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัว และเป็นการกระจายอ านาจในการสั่งการและตัดสินไปยังปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการอบต.บางตาเถร 
3.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจาก อบต.บางตาเถร 
3. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอ านาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4.เป้าหมาย 
นายก อบต.บางตาเถร ปลัด อบต.บางตาเถร และ หัวหน้าส่วนราชการอบต.บางตาเถร 
5.พื้นที่ดาเนินการ 
     อบต.บางตาเถร 
 
 
 
 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัตปิฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มี
อ านาจใน อบต. 
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6.วิธีด าเนินการ 
1.ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือราชการสั่งการ 
2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8.งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด อบต.บางตาเถร 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
3. ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและ
การบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ อบต.บางตาเถร” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ 
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตก
ลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 
ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดอบต.ตาบลบางตาเถร จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการโดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีตาบลบางตาเถร กับปลัดอบต.บาง
ตาเถร และหัวหน้าสานักปลัด/ผู้อานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของอบต.บางตาเถร 
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3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
4. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย 

อบต.บางตาเถร ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มี
การลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก อบต.บางตาเถรกับปลัดอบต. และปลัดอบต.กับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่
ละมิติ ดังนี้ 
1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์2548 
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น- ศึกษาข้อมูล และเอกสาร
หลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
- ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้ 
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
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1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้น
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
 
 
 
 
โครงการที่ 2  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของอบต. บางตาเถร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

อบต.บางตาเถรให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการของอบต.บางตาเถร เนื่องจากเล็งเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้
การด าเนินงานตามภารกิจของอบต.บางตาเถร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด,อ าเภอ) แล้ว อบต.บางตาเถร ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ 
ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบ
การเงินประจาปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่ 
เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงาน 
คลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง ส.
ต.ง. แล้ว แต ่ส.ต.ง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการ
ทางวินัยฝ่ายนิติการและด าเนินการทางวินัย ส านักปลัดอบต. มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย 
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ 
โดยมิชอบนอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของอบต.บางตาเถร เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต 
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3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย อบต.บางตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ 
- ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ 
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของอบต.บางตาเถร 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย อบต.บางตาเถร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. อบต.บางตาเถรมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2. อบต.บางตาเถรมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ใน อบต.ที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
โครงการที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน 
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคา 
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะนั้น เพ่ือให้การดาเนิน
การรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
แต่งตัง้คณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร รวมถึงจัดทาคู่มือ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนบางตาเถรขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
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3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบยีบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
2. จัดท าคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดาเนินการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บางตาเถร ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน 
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนต าบล
บางตาเถร 
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1. ชื่อ : มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการและอ่ืนๆอาศัยอ านาจตามมาตรา 9 มาตรา14 และมาตร 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. 2540 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้ตรวจดูได้ และ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรจึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการให้ประชาชนได้ตรวจดู ซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐโดยประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10ประเภทขึ้นไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคาประกวดราคา/ 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.ทุกข้ันตอน 
 

          3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
         โครงการที่ 1  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
 
 

ประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
 
โครงการที่ 1  
1. ชื่อ : โครงการเปิดเวทีประชาคมระดับต าบลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม2559 ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในระยะเริ่มแรกให้จัดท าประชาคมท้องถิ่นในระดับ
ต าบลเพ่ือให้บุคคลหรือครัวเรือน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหา 
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  อบต.บางตาเถร เห็นความส าคัญในการจัดระบบ 

 
 
 

บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 คณะผู้บริหาร อบต.บางตาเถร จึงได้จัดท า 
โครงการเปิดเวทีประชาคมระดับต าบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดประชาคมโดยประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดและบังเกิดผลดีมีประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจในการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เพ่ือเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นที่จะเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
4. เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาการพัฒนาในชุมชน โดยน าเสนอแผนงาน/ โครงการขอรับการสนับสนุน และการช่วยเหลือ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน 
5. เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาและพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการอยู่ร่วมกันของชุมชน 
 

         3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ 
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4. เป้าหมาย 
1. คณะกรรมการสัดส่วนประชาคม จ านวน 53 คน 
2. ประชาชน จานวน 147 คน 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ) 
6. วิธีด าเนินการ 
1. เขียนโครงการเสนอของบประมาณ 
2. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทาการประชาคม 
3. ประสานงานหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องรวมทั้งองค์กรชุมชน 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาประชาชนทุกครัวเรือน 
5. จัดให้มีการประชาคมระดับต าบลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
7. สถานที่ด าเนินการ 
- ณ ห้องประชุมอบต.บางตาเถร 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ส านักปลัดอบต.ตาบลบางตาเถร เป็นหน่วยงานหลัก 
9. งบประมาณ 
50,000 บาท 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจการกระจายอ านาจสู้ท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 
2. ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
3. ประชาชนชี้แจงและเสนอแนวความคิด ปัญหาร่วมกัน และแจ้งความเดือดร้อนให้กับประชาชนรับทราบเพ่ือขอรับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ 
4. ประชาชนกล้า แสดงออก พบปะ เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนเดียวกัน 
5. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยราชการได้เร็วขึ้น 
6. ประชาชนเกิดความผูกพันกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนมากขึ้น 
7. ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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โครงการที่ 2  
1. ชื่อ : โครงการจัดเวทีประชาคม (จัดท าแผนชุมชน) 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระยะยาวองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือก าหนด
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรในอนาคต ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เป็นไปตามข้ันตอน 
และกระบวนการที่ก าหนด และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ตาเถรดังนั้น เพ่ือให้การดาเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ 
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรจึงได้จัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมต าบล 
ขึ้น เพ่ืออบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการจัดเวทีประชาคม ให้ประชาชนเข้าใจและให้ความส าคัญของการ
ประชาคม การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบล
บางตาเถรจะได้รับทราบปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มาใช้ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการท าประชาคม 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. เพ่ือให้ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน 
5. เพ่ือให้มีการน าเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา และความต้องการของประชาชน เพ่ือจักได้น าข้อมูลหรือปัญหาไปก าหนด
โครงการ/กิจกรรม 
6. เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการท าประชาคม 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. เพ่ือให้ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน 
5. เพ่ือให้มีการน าเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา และความต้องการของประชาชน เพ่ือจักได้น าข้อมูลหรือปัญหาไปก าหนด
โครงการ/กิจกรรม 
6. เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
7. เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 
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4. เป้าหมาย 
1. ประชาชนในพื้นที่ 
2. ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผูน้ าชุมชน ชมรมต่างๆ ฯลฯ 
3. ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
5. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
2. แต่งตัง้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าเวทีประชาคม 
3. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดท าเวทีประชาคม 
4. แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
5. ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคม 
6. ด าเนินการตามโครงการฯ 
7. วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชน 
8. สรุปประเด็นปัญหาความต้องการ เรียงล าดับปัญหา ความต้องการ 
9. จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
10. จัดท าร่างแผนพัฒนา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
7. สถานที่ด าเนินการ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
9. งบประมาณ 
    20,000 บาท 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการท าประชาคมมากขึ้น 
2. ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นกับการมีส่วนร่วม 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรได้รับข้อมูลปัญหา และความต้องการของประชาชน เพ่ือจักได้น าข้อมูล และ
ปัญหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี 
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โครงการที่ 3  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย 
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด 
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพ่ือให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
อานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรจึงมีการจัดตั้งศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เพ่ือไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนามาเป็นข้อมูลใน
การทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
2. เพ่ืออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการ 
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ 
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง 
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน   5,000   บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน 
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วนั 
 
 
 
 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
โครงการที่ 1  
1. ชื่อ : มาตรการก าหนดช่องทางร้องเรียนและขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได ้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ ์ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบาบัดทุกข์ บ ารุง
สุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว ประสบ
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือให้การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทาทุจริตเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงได้
ง่าย 
3. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชน 
- เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน 
4. เป้าหมาย 
มีช่องทางและกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ 
- จัดท ากระบวนการ ขั้นตอนและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
- ประกาศประชาสัมพันธ์กระบวนการ ขั้นตอน ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
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8. งบประมาณ 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที 
 
 

โครงการที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางตาเถร เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้
ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการดารงชีวิตได้อย่างปกติสุขดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์
อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
2. เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
3. เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่ อบต.บางตาเถร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.บางตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
3. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์อบต.บางตาเถร 
4. ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 
 

3.2.3 มีการรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลาและแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางตาเถร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ
ด าเนินงานของอบต.บางตาเถร 
2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียนร้องทุกข์ 
3. ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน วัน 15 
 
โครงการที่ 2   
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมีการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และ
ต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่
เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.บางตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดอบต.บางตาเถร 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อ : มาตรการแต่งตั้งเป็นกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต. 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระยะยาว อบต.บางตาเถร จะต้องด าเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพ่ือก าหนดแนวทางการ 
พัฒนา อบต. บางตาเถรในอนาคต ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เป็นไปตามข้ันตอน และกระบวนการที่ก าหนด และ
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต อบต.บางตาเถร  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อบต.
บางตาเถรจึงได้จัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมต าบลขึ้น เพ่ืออบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการจัดเวที
ประชาคม ให้ประชาชนเข้าใจและให้ความส าคัญของการประชาคม การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์ของการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และเพ่ือ อบต.บางตาเถรจะได้รับทราบปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มาใช้
ในการจัดทาโครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
3. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือส่งเสริมบุคลากร ของอบต.และตัวแทนภาคประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอบต.และแผนพัฒนาสี่ปีให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ผ่านการประชาคมและคณะกรรมการพัฒนา
อบต.ก าหนดด้วยความโปร่งใส ถูกต้องและสุจริต 
4. เป้าหมาย 
- คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาอบต.จ านวน 2 คน 
5.พื้นที่ดาเนินการ 
- อบต.บางตาเถร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
7. วิธีด าเนินการ 
- จัดประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนภาคประชาชน 
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8.งบประมาณ 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนโยบายและแผน ส านักปลัด อบต. บางตาเถร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.ที่มาจากภาคประชาชน เพ่ือท าหน้าที่ในการยกร่างหรือจัดทาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.และร่างแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาอบต.ตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
โครงการที่ 1  
1. ชื่อ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร ได้ดาเนินการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือดาเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณประจาปี ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
ต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส ทุกขั้นตอนในการดาเนินการสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
แต่ละข้ันตอนเป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนดไว้ จึงต้องดาเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องมีความรู้ความช านาญในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญในการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการตรวจสอบ 
ควบคุมการด าเนินการโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง และเป็นมาตรการใน
การแก้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การดาเนินโครงการที่มาจากภาคประชาชน 
4. เป้าหมาย 
- ตัวแทนภาคประชาชนที่มาจากการประชาคมทุกชุมชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
6.งบประมาณ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
-ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
8. วิธีด าเนินการ 
- จัดประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนชุมชน 
9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
- ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการและตรวจสอบการดาเนินโครงการต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- ภาคประชาชนตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 
 
3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
 

โครงการที่ 1  
1. ชื่อ : มาตรการแต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอบต. 
2. หลักการและเหตุผล 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความส าเร็จของ
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการ
ประเมินผลระดับใด 
3. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อบต. ให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน 
- เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารราชการ 
4. เป้าหมาย 
- ผู้แทนภาคประชาชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
- อบต.บางตาเถร 
6. วิธีด าเนินโครงการ 
- จัดประชาคมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนภาคประชาชน 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
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8. งบประมาณ 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.บางตาเถร 
10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
มีคณะกรรมการกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ที่มาจากภาคประชาชน เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาอบต. 
 
 
4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 
 

- กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 
โครงการที่ 1  
1. ชื่อ : มาตรการ “จัดท ารายงานการควบคุมภายใน” 
2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับ 
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
จึงได้มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจาทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส่วนราชการทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการ 
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 
 
 

        4.1 มีการจัดวางระบบและ 

        4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล 
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5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง 
รายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง 
และรายงานผลการการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อ : กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ 
หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการ
บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การ
ควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุม
ถึงการจัดการด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ 
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด 
การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานใน
หน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ อบต.บางตาเถร
พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกบัการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของอบต.บางตา 
เถรขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่
อาจมขีึ้น 
2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบขอ้บังคับต่างๆ ของหน่วยงาน
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในของอบต.บางตาเถร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัด
งานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีดาเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ 
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจและตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาอบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก อบต.และผู้บริหารทราบ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
อบต.บางตาเถร 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกส่วนราชการในสังกัด อบต.บางตาเถร 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
4. มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
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ด าเนินการได ้
 

       พนักงานจ้าง 
โครงการที่ 1  
1. ชื่อ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตรากาลังและและแผนพัฒนาบุคลากร 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
แผนอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นรอบระยะเวลา 3 ปี เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับน าไปใช้ในการสรร
หา การใช้ การพัฒนา และการรักษาบุคลากร ซึ่งการจัดท าแผนอัตราก าลังคน (Manp0wer Planning) เป็นกิจกรรม
หรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และโดยวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์
และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมอย่างเพียงพอ 
การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่งการวางแผนอัตรากาลัง 3 ปี คือวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และ
รู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป มีลักษณะส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
- ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทางาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย 
- การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
5. วิธีด าเนินการ 
- ประกาศประชาสัมพันธ์การใช้แผนอัตรากาลังในช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เวปไซต์อบต. 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
- อบต.บางตาเถร 
7. หน่วยงานที่ผิดชอบ 
- ส านักปลัด 
8. งบประมาณ 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
- มีการประกาศประชาสัมพันธ์แผนอัตราก าลังตามช่องทางต่าง 
 
 
 
 

       4.2 การสนับสนุนใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัต ิหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ 

         4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจ ุแต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ   
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
โครงการที่ 1  
1. ชื่อ : โครงการเพ่ิมทักษะ “กรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการตรวจงานจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากกระบวนการดาเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุ เป็นกระบวนการที่ส าคัญท่ีจะทาให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม ชอบด้วยระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจรับพัสดุ การตรวจงานจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป้นกระบวน
การที่มีความส าคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน 
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
และมีความเข้าใจในเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากขาดความรู้ความเข้าใจ หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วนตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรจึงเล็งเห็นความส าคัญของการตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงานจ้าง ประกอบกับมีการ 
แต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างเพื่อความ
โปร่งใส จึงมีความจาเป็นต้องจัดอบรมเพ่ือให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจงานจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุท าหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4. เป้าหมาย 
- ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
5. พื้นที่ดาเนินการ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
6.วิธีด าเนินการ 
- เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ 
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
8. งบประมาณ 
      20,000 บาท 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
- กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
- คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. ชื่อ : โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานสมาชิกสภา 
2. หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งเงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ 
ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ
กฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้อง
ตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้น 
เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.บางตาเถร เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้
ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงได้จัดส่ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนบางตาเถรภาพเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จัดขึ้นหรือหน่วยงานต่างๆที่
ด าเนินการจัดอบรม 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.บางตาเถร เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
2. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.บางตาเถรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน 
3. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.บางตาเถร มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

         
         4.3 การส่งเสริมบทบาทการ 
         4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม  
                 กฎหมายระเบียบที่ก าหนด 
         โครงการที่ 1  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.บางตาเถร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
ตามท่ีโครงการอบรมก าหนด 
6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วนั เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภา 
อบต.บางตาเถรเข้ารับการอบรม 
3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
500,000.- บาท หรือตามโครงการก าหนด 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด อบต.บางตาเถร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.บางตาเถร ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.บางตาเถร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.บางตาเถร มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.บางตาเถรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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โครงการที่ 1  
1. ชื่อ : กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นกลไกส าคัญท่ีใช้
ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่อย่างไรก็ดี การบริหารงานยังมีส่วนกลางคอยควบคุม 
ดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนว
ทางการพัฒนาร่วมกันทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานและลดการทุจริต อบต.บางตาเถร จึงจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกสภาอบต.บางตาเถรมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพ่ือให้สมาชิก
สภามีบทบาทในการเป็นหน่วยตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถาม รวมทั้งให้มีการปรึกษาหารือในร่างข้อบัญญัติ
ญัตติที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา เป็นการลดปัญหาการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือสร้างกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
- เพ่ือให้การบริหารงานเกิดความโปร่งใส 
4. เป้าหมาย 
-สมาชิกสภาอบต. บางตาเถร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
- อบต.บางตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ 
- จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ศึกษา 
- แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.บางตาเถร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- งานธุรการ ส านักปลัด อบต.บางตาเถร 
10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
- สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าบริหาร 
- การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 

         4.3.2 ส่งเสริมให้สมาชิกสภาอบต.มีบทบาทในการตรวจสอบก าปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ 
                  วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
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9. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

1.  สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล 

     1.  ข้อมูลเก่ียวกับที่ตั้ง 

      ต าบล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากอ าเภอ        สองพี่น้องประมาณ 
28 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 40 กิโลเมตร   

 2.  อาณาเขต 

 อาณาเขตติดต่อต าบล  ทั้ง  4 ด้าน 
 -  ทิศเหนือ  ติดเขต ต าบลบ้านชา้ง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  -  ทิศใต้  ติดเขต ต าบลบางหลวง ต าบลปากท่า อ าเภอบางเลน   
                                            จังหวัดนครปฐม    

 -  ทิศตะวันออก ติดเขต ต าบลหลักชยัและต าบลลาดบวัหลวง อ าเภอลาดบัวหลวง    
                                            จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                        
 -  ทิศตะวันตก ติดเขต ต าบลบางเลน ต าบลบางตะเคียน ต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 3.  เนื้อที่ 

 เขตพื้นที่ขององค์การบริหารต าบล   มีพื้นที่ทั้งหมด  95  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,375 ไร่   

 4.  ภูมิประเทศ 

 องค์การบริหารส่วนต าบล มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  บางแห่งมีน้ าท่วมถึงทุกปี 

 5.  เขตการปกครอง 

 องค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 18 หมู่บ้าน แยกเป็นแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 

  บ้านบางการ้อง                  หมู่ที่   1   ต าบล   

  บ้าน   หมู่ที่   2   ต าบล 

  บ้านบางซอ                   หมู่ที่   3   ต าบล 

  บ้านไชยนา          หมู่ที่   4   ต าบล 

  บ้านท่าเกวียน     หมู่ที่   5   ต าบล 

  บ้านสามเหลี่ยม      หมู่ที่   6   ต าบล 

  บ้านจระเข้ครืน                 หมู่ที่   7   ต าบล 
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  บ้านไผ่สัก   หมู่ที่   8   ต าบล 
  บ้านรางมดตะน้อย  หมู่ที่   9   ต าบล     

บ้านโคกเจ็ดลูก หมู่ที่  10   ต าบล 
  บ้านไผ่โรงวัว     หมู่ที่  11   ต าบล 
  บ้านบางคันชั่ง     หมู่ที่  12   ต าบล 
  บ้านท่าข้าม      หมู่ที่  13   ต าบล 
  บ้านสิงห์หล      หมู่ที่  14   ต าบล 
  บ้านคันคลอง      หมู่ที่  15   ต าบล 
  บ้านไผ่ตาโม้      หมู่ที่  16   ต าบล 
  บ้านไผ่ล้อม      หมู่ที่  17   ต าบล 

บ้านหมู่ใหญ่      หมู่ที่  18   ต าบล 

6.  ประชากร 

 องค์การบริหารส่วนต าบล  มีจ านวนประชากรทั้งหมด 15,472 คน แยกเป็น ผู้ชายจ านวน 7,682 คน, ผู้หญิง
จ านวน 7,790 คน จ านวนครัวเรือน 5,118 ครัวเรือน  

 7.  สภาพเศรษฐกิจ 

 7.1  อาชีพ 
          ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย ฯลฯ 

 8.  สภาพสังคม 

 8.1  การศึกษา 
  -  โรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา   จ านวน   9   แห่ง 
  -  โรงเรียนมัธยม     จ านวน   2   แห่ง 
  -  ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/     จ านวน   2   แห่ง 
     ห้องสมุดประชาชน 
 8.2  สถาบันและองค์การทางศาสนา 
  -  วัด/ส านักสงฆ์                                      จ านวน   6    แห่ง 
  -  ศาลเจ้า                                              จ านวน   2    แห่ง 

 9.  สาธารณสุข 

 เขตต าบล มีสถานพยาบาล จ านวน 2 แห่ง (ไม่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) คือ 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   จ านวน 5 คน 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไผ่โรงวัว มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 3 คน 
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 10.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 - สถานีต ารวจ                         จ านวน   1    แห่ง 
 - สถานีดับเพลิง      จ านวน   1    แห่ง 

 11.  การบริการพ้ืนฐาน 

 11.1  การคมนาคม 
 ปัจจุบันมีการใช้คมนาคม 2 เส้นทาง คือทางบกและทางน้ า สัญจรโดยใช้เรือในคลองบางซอกับคลองพระยาบันลือ
และทางบกมีถนนภายในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการสัญจร 6 สาย 
 11.2  การไฟฟ้า 
 องค์การบริหารส่วนต าบล มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน คิดเป็นจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 90 % 
 11.3  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 - คลองชลประทาน      จ านวน  16  สาย 
 - แม่น้ าท่าจีน       จ านวน   1   สาย 
 11.4  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  - ระบบประปา       จ านวน  18  แห่ง 
 11.5  การสื่อสารและโทรคมนาคม 
  - โทรศัพท์สาธารณะ         จ านวน  14  แห่ง 

 12.  ข้อมูลอ่ืน ๆ  

 12.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล มีคลองพระยาบันลือและแม่น้ าท่าจีนและล าธารธรรมชาติหลายสายในหมู่บ้าน   

 
  

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


