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ส่วนที่  ๓ 
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการฯ 

************************ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริตโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกใน
การท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่มีสว่นบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วน
ในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้อง
น าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไก
การน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็
ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบ
ได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น 
การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์
แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดีไดต่้อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด จึงจัดท า
กิจกรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโตนด 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  ๑.๑.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 - 2560) 
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปีพ.ศ. 2564  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโตนด  จึงได้ก าหนด มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 - 2560) ไปสู่การปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
 ๒. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

4. เป้าหมาย 
 องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาท ิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปลูกจิตส านึก  
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ทุกปีงบประมาณตลอดระยะเวลา  ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจน
พนักงานทั่วไป มีองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
 ๒. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจน
พนักงานทั่วไป มีจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
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  ๑.๑.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ปูองกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็น
ธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น  วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปราม  การทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกัน
และปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท า ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะ ปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดท า
คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
การปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 ๒. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน    

4. เป้าหมาย 
 มีคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล  
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5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
 4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ตลอดระยะเวลา  ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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 ๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนมนท้องถิ่น 
  ๑.๒.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด พ.ศ. 25๕๖  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร  และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่
มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโตนด  ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  จึงจัดท า
กิจกรรมประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโตนด   
 3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 
 ๔. เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ๕. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

4. เป้าหมาย 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดเพ่ือใช้ เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  

 
 



 19 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ๔  ป ี

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ตลอดระยะเวลา  ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒. หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด   
 3. เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๔. เป็นเครื่องปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ๕.  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดมีจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 
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  ๑.๒.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : การจัดกิจกรรมการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ในทุกหมู่บ้าน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  แผนการ
ปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน  การคลัง  และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ ๔.๒  ปรับปรุงรายได้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง  โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับโครงสร้างภาษี  อาทิ  การ
ขยายฐานภาษี   การก าหนดอัตราภาษี   การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  การเพ่ิมประเภทภาษี  หรือ
รายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทาง
เพ่ิมรายได้รูปแบบอ่ืน ๆ  เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาวและมีแหล่งรายได้ของตนเองที่
สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริง  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ  ๔.๓  ปรับปรุงภาษีอากรที่
รัฐแบ่ง   จัดสรร  หรือจัดเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  การก าหนดวิธีการ
จัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรม  สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท  
รวมทั้งการหาแนวทางในการเพ่ิมภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่งจัดสรรหรือเก็บเพ่ิมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทใหม่  ๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิม
ต้องสะท้อนแหล่งก าเนิดของภาษีนั้น  ๆ  ส าคัญ 
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาเห็นว่า  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดเก็บรายได้  ได้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นธรรม  จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก าหนด
มาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษี  โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่า  
จ านวนเงินที่ได้จากผู้เสียภาษีของประชาชนจะน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นประกอบกับได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดเก็บภาษี   ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐  ซึ่งได้ก าหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี  
เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๙  ท าให้ต้องออกให้บริการ
ประชาชนและเพ่ือการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  นั้น  เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  จึงเห็นความส าคัญของการออกให้บริหารประชาชนผู้
มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด   และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ต าบลบางโตนด  โดยออกบริการจัดเก็บภาษีถึงพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน  จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีหน้าที่ช าระภาษี 
 ๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการช าระภาษีและข้อมูลต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับการช าระภาษี 
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 ๓. เพ่ือเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนมาช าระภาษีตรงเวลา 
 ๔. เพ่ือส ารวจพ้ืนที่จริง  และได้ข้อมูลจริงที่เป็นปัจจุบัน  เพ่ือน ามาคิดประเมินภาษีอย่างถูกต้อง
และเป็นธรรม 
 ๕. เพ่ือเร่งรัดและจัดเก็บภาษี  ประจ าปี  ๒๕๖๐  ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 ๖. เพ่ือด าเนินการชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช าระภาษีต่าง ๆ  ให้ประชาชนเข้าใจและ
เห็นถึงความส าคัญของการช าระภาษี 
 ๗. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบางโตนด  จ านวน  ๖  หมู่บ้าน  ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องช าระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบ ารุงท้องที่ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑.เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒. แจ้งเพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง  ในสังกัดทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๓. ประสานงานกับก านัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด
ภายในชุมชนเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ๕.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
 ๖.ด าเนินการตามโครงการ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนผู้มาเสียภาษีต่างได้รับความสะดวกจากการปรับปรุงกระบวนการท างานลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการช าระภาษี 
 ๒. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลบางโตนด  ทราบถึงบทบาทหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับในการเสีย
ภาษีให้แก่ท้องถิ่น 
 ๓. ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการเสียภาษีแต่ละประเภท 
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 ๔. ได้ส ารวจพื้นที่จริง  และได้ข้อมูลจริงที่เป็นปัจจุบัน  เพ่ือน ามาคิดประเมินภาษีอย่างถูกต้องและ
เป็นธรรม 
 ๕. การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  ไปตามประมาณการรายรับ
ที่ตั้งไว้ 
 ๖. ประชาชนเข้าใจการช าระภาษีและข้อมูลต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการช าระภาษีมากยิ่งข้ึน 
 ๗. ประชาชนมีจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ 
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     ๑.๒.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

1. ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และ การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และ คุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับ
การกระท าที่ไม่ เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้าง
สายใยเชื่อมโยงคน ในภาคส่วนต่างๆของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี การ
พัฒนาที่สมดุลและ ยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  พิจารณาเห็นความส าคัญของกิจกรรมดังกล่าว   จึงได้จัด 
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น เพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาและบุคลากร  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้สามารถใช้ชีวิตได้ อย่างสมดุล
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน รู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาและบุคลากร  ได้น าหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้น าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชิวิตประจ าวัน 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโตนด 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
 ๓. ด าเนินการตามโครงการ  
 ๔. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาและบุคลากร  ได้น าหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงาน 
 2. ประชาชนในพื้นท่ีได้น าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชิวิตประจ าวัน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ๔  ป ี

 ๑.๓ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  ๑.๓.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กโดยการจัดกิจกรรมส าคัญทาง พระพุทธศาสนา 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยม
ที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็น
ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก 
เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้น
ต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอ่ืนๆตามมาอีก
มากมาย  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม
ให้แก่เด็กโดยการจัดกิจกรรมส าคัญทาง พระพุทธศาสนาขึ้น ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลทีสุ่ด   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
โดยน าหลักพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ  
 ๒. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและการ
โกงทุกรูปแบบ  
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน์ ส่วนรวม  

4. เป้าหมาย 
 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  จ านวน  ๒  ศูนย์ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  จ านวน  ๒  ศูนย ์

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ขออนุมัติด าเนินการตามกิจกรรม   
 ๒. ด าเนินการตามกิจกรรม 
 ๓. สรุปผลการด าเนินการตามกิจกรรม 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  โดยน าหลัก
พระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ  
 ๒. เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  
 ๓. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์  
ส่วนรวม  
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 ๑.๓.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  

1. ชื่อโครงการ : การน าหลักสูตรโตไปไม่โกงไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล   
บางโตนด 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ  
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  ได้เห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดการน าหลักสูตร
โตไปไม่โกงไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดขึ้น เพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชน
รักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืน
โดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม  มีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
 ๒. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ  ต่อต้านพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น
และการโกงทุกรูปแบบ  
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน์ ส่วนรวม  

4. เป้าหมาย 
 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  จ านวน  ๒  ศูนย์ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  จ านวน  ๒  ศูนย ์

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดท าหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ 
 ๒.ด าเนินการตามหลักสูตร 
 ๓.สรุปผลการด าเนินการตามหลักสูตร 
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7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  
 ๒. เด็กและเยาวชน มีภูมิคุ้มกันไม่ยอมรับ  ต่อต้านพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ  
 ๓. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์  
ส่วนรวม  
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  ๑.๓.๓ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ   

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ  “โตไปไม่โกง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
กิจกรรมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ  “โตไปไม่โกง”  ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และ
เป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ 
ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  

3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
 ๒. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่ นและการ
โกงทุกรูปแบบ  
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน์ ส่วนรวม  

4. เป้าหมาย 
 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  จ านวน  ๒  ศูนย์ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  จ านวน  ๒  ศูนย ์

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดท ากิจกรรมเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมกิจกรรม  
  ๓. ด าเนินการตามกิจกรรม  
  ๔. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามกิจกรรมให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
 ๒. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ  
 ๓. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโตนด 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ  
ใหม่ที่ ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจน ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิใน ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้าน ทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index – CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น     
การบริหารงาน ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรับและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ใน ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI)  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
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สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ชอ่งทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงาน 
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อตา้นการทุจริตอยา่งเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององคก์รตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย 
 ๑.ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 ๒.มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๓. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๔. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๕. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๖. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๗. รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 ๒. ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
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 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๒.๑ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ทั้ง
ในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  เป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบบลให้มี
ศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะ
บรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมี
มาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการ
ท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 
และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๖  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
 ๓. เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
 ๔. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี
ประสิทธิภาพได้  คนดี คนเก่งเข้ามา ท างาน  

4. เป้าหมาย 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
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6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 25๕๘ 
 ๒. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
 ๓. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
 ๔. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๕. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ  
 ๒. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
 ๓. ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อย
กว่า 90 %  
 ๔. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3  
 ๕. การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความโปร่งใสสามารถปูองกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้ 
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  ๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๖  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้  ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการ
โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ - จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๓. เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑.รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
  - ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
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  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ตลอดระยะเวลา  ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
 ๒. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด  
 ๓. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน - สามารถลดปัญหาการร้องเรียน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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  ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๖  พ.ศ.๒๕๕๒  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการ ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองคืการบริหารส่วนต าบล  
การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น 
ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมี
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 เพ่ือให้เป็นไปตามเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๖  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีและให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มา
ขอรับบริการ สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน  จ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ
พึงพอใจ  
 ๒. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการโดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  
 ๓. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
 ๔. เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
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4. เป้าหมาย 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 ๒. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่
ก าหนด  
 ๓. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
 ๔. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
 ๕. ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 ๖. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 1 ฉบบั 
 ๒. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 ๓. การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมือง ที่ดี 
  ๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน  เปิดเผย  ณ  ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่ง
เป็นกฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย
อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น  งานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมา
รับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชนอ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึง
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 
  2. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้  
  3. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ     
  4. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได้  

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด และผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโตนด 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
  2. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  3. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
  4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
   4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
  4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
  4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
  4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
  4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ  
  4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลา ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
  4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
  5. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
  6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน
การจัดท า โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ตลอดทั้ง  ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
 3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับ บริการ  
 4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
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  ๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : การจัดท าค าสั่งมอบอ านาจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  อนุมัติ  ในเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อ
ประชาชน   

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แตท่ั้งนี้ตอ้งมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
ซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
 ๒.ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
 ๓. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับมอบหมายทราบ  และแจ้งให้ประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ตลอดระยะเวลา  ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
  ๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  (กิจกรรมแม่ดีเด่น)  

2. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  ได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัด
งานวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือน้อมล ารึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์        
พระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยม
ล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๗ (๖) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  มีแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหาร
ราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่
ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  จึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกแม่
ดีเด่นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  ใบประกาศเกียรติคุณฯ เพ่ือเป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้
ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของแม่ ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของ
คนในชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
  2. เพ่ือให้แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  

4. เป้าหมาย 
 จัดพธิีมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น จ านวน ๑ ครั้ง/ปี หมู่บ้านละ  ๑  คน  รวม ๖ คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกแม่ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นแม่ ดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  
 2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้าน จ านวน ๖  หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละชุมชน 
ด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
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 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนต่างๆ ภายในเขตต าบล 
 4. คณะกรรมการฯ เสนอชื่อแม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  
 5. ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  - มีแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่า ๑ คน/หมู่บ้าน 
 ผลลัพธ์  - แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
  - มีแม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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  ๒.๔.๒  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมใน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

2. หลักการและเหตุผล 

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน
ส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่างแก่ประชาชนต าบลบางโตนด  ผู้ที่ท า
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  อย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโตนด  จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท า
คุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัด
กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล     
บางโตนด มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโตนด 
 2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
 3. เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโตนด  มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4. เป้าหมาย 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
  - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
  2. คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง   
  3. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด  
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7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด   
 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  มีค่านิยม ยกย่อง    
เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
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 ๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  ๒.๕.๑ ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซ่ือสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด      
ดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน  
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ 
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือ
น าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตใน  
ทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
 ๒. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโตนด 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 ๒. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
 ๓. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
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7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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  ๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  จังหวัด  อําเภอที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึง        
ถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  การมสี่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการ ก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโตนด จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล   
บางโตนด โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดกับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
 ๒. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ๓. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔  
 ๔. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติ ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

4. เป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโตนด 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ชี้แจงส านัก/กอง และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548  
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 ๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงาน
ในการก ากับดูแลและติดตาม ผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 3. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ ก าหนด  
 4. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. การปฏิบัติราชการเป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง และ
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
 ๒. มีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ - ๒๕๖๔  
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  ๒.๕.๓ ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด พ.ศ. 25๕๖  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร  และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่
มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโตนด  ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด จึงจัดท า
กิจกรรมประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด   
 3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 
 ๔. เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดเพ่ือใช้ เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ตลอดระยะเวลา  ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
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8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด   
 3. เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๔. เป็นเครื่องปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด จึงได้จัด
ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโตนด  ให้บริการ ณ บริเวณชั้น ๑  โดยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่าง
เต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในก ารรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 ๒. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโตนด 

4. เป้าหมาย 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
 ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
 ๓. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  
 ๔. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
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 6. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
 ๗. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 ๒. ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล       
บางโตนด 
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  ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหาร
งบประมาณ  การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การคํานวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบ  กฎข้อบังคับ  ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  

2. หลักการและเหตุผล 

 คุณธรรมจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ขึ้น  เพ่ือให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดและประชาชน  ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและ
เรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ 
ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดกับภาคประชาชนให้มีความ
เขม้แข็งยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และประชาชนใน
ต าบลบางโตนด  จ านวน  ๑๐๐  คน   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. ส ารวจความต้องการอบรม  
 2. ออกแบบหลักสูตร  
 3. ด าเนินกิจกรรม  
 4. วัดผลความรู้  
 5. ติดตามและประเมินผล  
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ๔  ป ี

  ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  

2. หลักการและเหตุผล 

 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือ
เห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง ความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาใน
การเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่
ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตาม
ภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด จึงจัดท า
กิจกรรมปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  ให้ประชาชนได้รับ
ทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ  Social network ผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
 2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโตนดอย่างถูกต้องและโปร่งใส  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล    
บางโตนด 

4. เป้าหมาย 
 ๑.จัดท าวารสารผล การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
 ๒.จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่างๆ และคู่มือการให้บริการประชาชน  
 ๓. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
 ๔. จัดให้มีรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
 ๕. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์  
 ๖. การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆผ่านเสียงตามสาย  
 ๗. จัดให้มี  Web  site  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. เสนออนุมัติกิจกรรม 
 2. ด าเนินการประชุม 
 3. มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 ๔. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 ๕. ติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  ผ่านทางสื่อ
ประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ  Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
 2. ประชาชนเกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางโตนดอย่างถูกต้องและโปร่งใส  
 3. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
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 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : การจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมช น มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  ได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผน  ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ - 25๖๔ รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ใน
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไป จึงได้จัดให้มีการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผน  ขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
 ๓. เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 ๔. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
 ๕. เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  
 ๖. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย 

 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน ๖  หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 หมู่ที่  ๑ - ๖ ต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๒. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
 ๓. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
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 ๔. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผน  
 ๕. จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๖. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 การจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผน จ านวน ๖  หมู่บ้าน ระหว่าง
เดือนมีนาคม - เมษายน 25๖๑ - ๒๕๖๔  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  ๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดตอ่ราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
บางโตนด 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 

 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 ต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๓. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
 ๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ - วันศุกร์   ตั้งแต่  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  ๑. ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
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  ๒. ทางโทรศัพท์  หมายเลข ๐  ๓๒๗๔  ๑๒๘๐ ทางโทรสารหมายเลข ๐  ๓๒๗๔  ๑๒๘๐ 
  ๓. ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  www.bangtanod.go.th. 
  ๔. ทางไปรษณีย์   

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
 ๒. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๗ วัน 
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  ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้
ทราบถึงการได้รับเรื่อง  ระยะเวลา  และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๗ วัน 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัดลดปัญหาทุจริต 
 ๒. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกตอ้งโดยการน าขอ้เสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 ๓. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมาย 
 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทุกเรื่อง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ภายใน  ๗  วัน 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 ๒. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุก  
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 ๓.๓  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๓.๑ ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา  การจัดทํา
งบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา  โดยน าตัวแทนภาคประชาชน
เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7  ข้อ  ๘  และ ข้อ 9 
ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของ
คณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด   จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางโตนด  และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ
สุจริต 

4. เป้าหมาย 
 แต่งตั้งผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเข้ามาเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกผูแ้ทนประชาคมต าบล 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ทุกระยะเวลา  ๒  ปี 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่มีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
เพ่ือเป็นองค์กรในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่สามารถ  ตอบสนองความต้องการของประชาคม ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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  ๓.๓.๒ ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล
บางโตนด 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโตนดอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่าง
ถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 

 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๖ หมู่บ้าน  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
อย่างแข็งขัน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ         
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโตนด  
 ๒. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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  ๓.๓.๓ ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  ให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/
หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

4. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 ๓. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโตนด หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
บางโตนดมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ๔  ป ี

มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด 
  ๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖๑ - ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่
ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท า อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ  คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  
 ๒. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ๓. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มต ิคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  
 ๔. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
 ๕. เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 ๒. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
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 ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
 ๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให ้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  
 ๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น  
 ๒. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
 ๓. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
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     ๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  โดยดําเนินการให้มีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้กํากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 ๒. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 ๓.เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล       
บางโตนด (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
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 ๒. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  น าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 ๓. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
 ๔. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ ว่ามีความ
เพียงพอหรือไม ่หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 ๕. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 ๒. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๓. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ 
  ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ  
การรับ-การจ่าย   การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๒. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 ๓. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งได้ 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน      
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด       
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 ๓. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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  ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด
จากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
 ๒. เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  กรรมการเปิดซองสอบราคา 
 ๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 
 ๓. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้าง
อย่างละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 



 76 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ๔  ป ี

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด   มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
  ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล 

 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึด
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิ ด ความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิน่และผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้
ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
 ๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน  
 ๓. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
 ๔. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
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4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๑๖  คน   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดท าโครงการ/แผนงาน  
 ๒.ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข้ารับการอบรม  
 ๓.อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
 ๔. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
 ๒. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน  
 ๓. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต  
 ๔. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
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  ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ  และวิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้  โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ          
ฝุายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็น
กลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 ๒. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๑๒  คน   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 ๒. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี 
การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 ๓.  สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๒. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community)  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
  ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 ๒. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
 ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์หรือช่องทางอ่ืนๆ 
 ๔. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 ๕. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 ๖. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 ๒. น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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  ๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ต้องปฏิบัติราชการเพ่ือให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล   บางโตนด  มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปใน
การร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ  ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  ในการร่วมคิด 
ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น   
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึง
ได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือขา่ยในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล      
บางโตนด 

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโตนด  เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโตนด 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
 ๒. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโตนด  ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
 ๓. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือขา่ยในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล        
บางโตนด 
 
  
 
  
 
 


