
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 4 ปี  
(พ.ศ.2561 – 2564) 

 

 

ของ 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
อ าเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 4 ปี  

(พ.ศ.2561 – 2564) 
********************************  

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  

             ประกาศ  ณ  วันที่  28 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2560       
 
 

(นายบ ารุง  โพธิ์ศิลา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

 
 

 

 



 

ค าน า  
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลง

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อ
ปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อต่อไป  
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สารบญั  

เรื่อง                            หน้า  

ส่วนที่ 1 บทน า 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร        1   
- หลักการและเหตุผล             1   
- วัตถุประสงค์การจัดท าแผน            2 
- เป้าหมาย             2 
- ประโยชน์ของการจัดท าแผน           3 
 
ส่วนที่  2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ          5  

   
ส่วนที่  3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    18 
 
 
 
ภาคผนวก  
ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 1 

บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้
บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท า
ให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการ
ทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง
หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการเหตุผล   

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยใน
ระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 
1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อ
สงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 

3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ
และเข้มแข็ง 

เป้าหมาย 

  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1. เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้การ
บริหารงานมีความโปร่งใส 

2. จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการทุจริต
ได้ 

3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึง
ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)ด้วย 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี  

2561 
ปี 

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่ บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น  และฝ่ ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรม : พิจารณาก าหนดให้มี โครงการฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา
ดูงาน การมอบหมายให้บุคคลในเป้าหมายเข้ารับการศึกษาอบรมตาม
หน่วยงานราชการจัดให้มีข้ึน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกและตระหนักถึง 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจ

หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
ความส าคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(1) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

(2) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จรยิธรรม 

(1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

(2) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

(2) มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

กิจกรรม :  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบกิจการ 
ประชาชนทุกเพศวัย ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในการด าเนินกิจการ 
การประพฤติตน โดย 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1) กิจกรรมรณรงค์และจัดนิทรรศการในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(ประเทศไทย) 
 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
1) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
1) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการด าเนินชีวิต ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 

 
 

100,000 
 
 
 
 
 

80,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 

100,000 
 
 
 
 
 

  80,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

80,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
  100,000 

 
 
 
 
 

   80,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

กิจกรรม :  อบรม ประกวด ยกยอ่ง การมีส่วนร่วมกิจกรรม 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีจิตส านึกและตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบางเดื่อ 
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)     
2) โครงการสานสายใยรักในครอบครัว 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1) โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

1.3.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ   

๑) โครงการจิตอาสาพัฒนาขุมขน 

 

 
 
 
 

50,000 

 
50,000 

 
 

50,000 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

50,000 

 
50,000 

 
 

50,000 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

50,000 

 
50,000 

 
 

50,000 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

 

 
 
 
 

50,000 

 
50,000 

 
 

50,000 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

 

มิติที่ 1 รวม 3 มาตรการ 2 กิจกรรม ๙ โครงการ 48๕,000 48๕,000 48๕,000 48๕,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรม :  ก าหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/ค าสั่ง/ระเบียบเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม :  ก าหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/ค าสั่ง/ระเบียบเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างกระบวนการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  

2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
1) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”     

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี  

2561 
ปี 

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ  โดยให้ความส าคัญดังนี้ 
1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
2) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง 
3) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ  ส านักงานและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ อบต. 
1) มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

2.3.๒  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของ ผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. การมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
๒. การมอบอ านาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อปฏิบัติ
ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคลในการด าเนิน
กิจการ ความประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม 
1) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2.4.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 
1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 2.5  มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรมและ
บริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1) มาตรการ “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อ”  
2.5.2  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ อปท. 
1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”                           
 

- - - -  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 2.5  มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท.ที่ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเดื่อ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 

- - - -  

มิติที่ 2 รวม 7 มาตรการ 8 กิจกรรม - โครงการ ไม่ใช้งบประมาณ  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.ได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบ 
1) โครงการ“อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 

3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพย์สินของ อบต. และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง”                             

 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
- 

 

 3.2  การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะ
มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 

40,000 

 
 
 

40,000 

 
 
 

40,000 

 
 
 

40,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2  การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้โดยสะดวก 
1) มาตรการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ส านักงาน/ที่ท าการก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน/ร้านสะดวกซื้อ 
3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง  ระยะเวลาและแจ้งผล
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1) โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

50,000 

 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดท างบประมาณ 
1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
3.3.2  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
1) กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 

3.3.3  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

มิติที่ 3 รวม 4 มาตรการ 2 กิจกรรม 3 โครงการ 105,000 105,000 105,000 105,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

4.1.1  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 
1) มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ  
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
1) กิจกรรมจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2) กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเดื่อ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ขรก.พนจ. 
1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 
 

 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่
ก าหนดไว้ 
1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.3.2  ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 
 

 

50,000 

 

 

- 

 

 

 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
- 

 

 

 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน                     
4.4.2  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
1) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริต              

2) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

 
 
 
 

- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ 4  รวม 4 มาตรการ 6  กิจกรรม 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000  
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
……………………………………………………………………………………. 
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โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กร
เพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้ างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  
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8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา  
และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเดื่อ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่
คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะ
เข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ดังกล่าวนี้
ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
 3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จ านวน 55 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน
หรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ ๘0 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มี
ประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้
อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การท างานสูง
แล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความ
ทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการ
หรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการ          
แห่งธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข 
รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ
ตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 2.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จ านวน 55 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
 6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 6.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความเหมาะสม 
 6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
8. งบประมาณ 
 ๕๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ” 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บางเดื่อ” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางเดื่อ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ก าหนดให้
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเดื่อ ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 



- 2๖ - 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเด่ือ 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
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มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อ จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิ กสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปลูก
จิตส านึก 
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุครากรขององค์การบริหารส่วน         
                     ต าบลบางเดื่อ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์  ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ – 256๑ หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
ก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้พนักงานทุก
คนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
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6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม อนุรักษ ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหลง่ท่องเที่ยว  
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้ที่ผิด
กฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอ
วิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 
3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่
อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้
สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่ อ  เ พ่ือส่ง เสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์  ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จ านวน 9 
หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
 4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเดื่อ จ านวน 9 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ โดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
 4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 
9 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็น
ต้น 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ และแหล่งน้ า คู คลอง ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ (กลุ่ม
รวมทุกชุมชน) 
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่ม
ย่อยแต่ละชุมชน) 
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
 6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความ
สะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางเดื่อ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงาน
ให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก 
ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็น
เบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความ
กินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้
ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดย
มีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง 
ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้
ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมี
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่
ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลบางเดื่อ 
 3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกลุ่มอาชีพต่างๆให้กับคนยากจนในต าบลบางเดื่อ 
 3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
 3.4 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลบางเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าอาชีพต่างๆให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๘๐,๐๐๐  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 10.3 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
 10.4 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

โครงการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมให้เดก็และเยาวชนต าบลบางเดื่อ  
(กิจกรรม “โตไปไมโ่กง”) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบางเดื่อ  
                     (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)      
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบางเดื่อ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มี
ความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มี
จิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการ
กระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 



 
- 3๗ - 

 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนต าบลบางเดื่อ จ านวน ๒๕๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเด่ือ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 3๘ - 
 

โครงการสานสายใยรักในครอบครัว 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสานสายใยรักในครอบครัว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึด
ติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็น
ปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว 
หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการสานสายใยรักใน
ครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใยรักในครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้
สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจนส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของ 
ยาเสพติด  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 3.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ครู อาจารย์ คณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
 6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
 6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
 6.7 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 5๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการศึกษา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
10.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก 
ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึด
เหนียวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการ
ด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงพายาเสพ
ติด เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอัน
ส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชน
เป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
พร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่
จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม      
มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมะสม ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 ข้อ 11 การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงได้จัดท าโครงการ “เข้าค่ายคุณธรรม” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนา
เยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตส านึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็น
แนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนน าธรรมะน าหลักค าสอน ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน า
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
 3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
 3.4 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
4. เป้าหมาย 
 เด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จ านวน 200 คน 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
8. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมปรึกษาหารือ/ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบ 
 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 5. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 
9. งบประมาณ 
 ๕๐,๐๐๐  บาท 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน าหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดี
ในสังคม 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
 4. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

......................................................................................................... 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น” 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้ น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 
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สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานใน
ท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
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10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อได้ 

- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เป็นบุคลากรที่
มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จ านวน 1 
มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อไม่น้อยกว่า 90 
% 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล โดย
แต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงาน
ส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลบางเดื่อ 
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลบางเดื่อ 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ต าบลบางเดื่อ เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 



 
 

- 4๘ - 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ 30 กันยายน  25๖๐   
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จดัจ้าง 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่
อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่
ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับ
ประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนั งสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่
เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ 
ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการ
ต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใส
ยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ 
 6.5 จัดให้มีป้ายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่ จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการ
แล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริก ารแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
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มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางเดื่อ หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผูท้ าคุณประโยชน์ 
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญใน
การพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะ อุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวมถือ
ว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลบางเดื่อ ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือ
เต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่ออย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อจึง
จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล    บางเดื่อ โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อ 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้ น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้อง
หันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย 
และท่ีส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด า เนินชีวิตในครัว เรือนเป็นล าดับแรก จึ งได้ ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลบางเดื่อ คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้
อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท า
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน า
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจ า
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
4. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลบางเดื่อ 
 5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร 
 5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จ านวน 100 คน 
10. ผลลัพธ์ 
 10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลบางเดื่อได้ 

10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงได้จัดท ามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงได้จัดท ามาตรการ
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเดื่อ ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่อง
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและ
เฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ยึดมั่น
ในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษา
ในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย
มิชอบ 
 
 
 
 
 



 
 

- 6๖ - 
 
 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

........................................................................................................... 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

มาตรการ “ปรับปรุงศูนยข์้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
                     ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดย
มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึง
ได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ โดยมีงานศูนย์บริการ
ข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จ านวน 1 แห่ง 
5. พืน้ที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ (ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อ) 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
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 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการที่ก าหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
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กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 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 าบลบางเดื่อ ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการท างานที่มีประสิทธิภาพ  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อ
เกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง  อบต.กับภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม   จ านวน  ๑๐๐  คน 
 (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน ๙0 คน) 
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย   ร้อยละ  80 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  80 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 1๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล และการรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลงั” 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้อง
มีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่นและการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ของ อบต. ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชนประจ าปีทุกปี เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ประจ าปี พ.ศ.      
25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ใน
ปีถัดไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางเดื่อ 
 3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 9 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเดื่อ ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
 6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 9 หมู่บ้าน ระหว่างเดือน
มีนาคม – เมษายน ของปีงบประมาณ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 4๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึง
ได้จัดท าโครงการอบต.ยิ้มเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาล
ด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเอง
หรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูก
ที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นที่ 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ก าหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ แต่ละหมู่บ้าน  
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 
 ๓. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ 
 ๔. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ก าหนดออกให้องค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
ในเดือนมีนาคม ของปีงบประมาณ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างทั่วถึง 
            10.2 ประชาชนทกุชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการ
จัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมฯ และ
คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อ เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
เดื่อและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเดื่อ ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงได้จัดท าโครงการ อบต.
สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี ขึ้นทุกปี เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย 
4. เป้าหมาย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 5.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
 5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของ
การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 7๘ - 
 

มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเดื่อ  อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน 
5. วิธีการด าเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
เดื่ออย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการ
เปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจ
การจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อ 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

.......................................................................................... 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางเดื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
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6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
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กิจกรรมจดัท ารายงานการควบคมุภายใน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็น
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ / ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ 
ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเ นินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนบางเดื่อ 
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 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล 
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
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 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเด่ือ รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้านและมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จะออกค าสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด   
(ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย  
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย 
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่
ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับทราบถึงรายรับ-รายจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
5. วิธีการด าเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
9. ตัวช้ีวัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
เดื่อ ท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
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กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง 
ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น 
เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

โครงการอบรมให้ความรูด้้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย 
ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่
ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จ านวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเดื่อจ านวน 18 คน รวม 22 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการ
อบรม 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ 
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จ านวน 18 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า         
คอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชัน
ได ้
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับ อบต. 
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มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่ง
มุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่ วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ 
การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
บางเดื่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินงาน 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
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 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อ ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
 5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อกับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
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กิจกรรมการติดหนงัสือประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์/บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.๔ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.๕ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
เรื่อง   ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ

........................................................... 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. 2540, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี             
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงไดป้ระกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.ฯ ให้มีมาตรฐานและยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ดังนี้ 

1. นโยบาย   นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้ 
แนวปฏิบัติ          1)  มีการก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจน และ 

        ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ 
        และถือปฏิบัติ 

    2)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการ 
         ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง  



                             เสมอภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
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    3)  มีการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ 
         ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         มาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

2.  นโยบาย  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต 
                           ของทางราชการอย่างน้อย 3  ช่องทาง 
   2)  มีคณะท างานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
   3)  มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส 
   4)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการท ามาตรฐานความโปร่งใส 
      5)  มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกข้ันตอนทั้งภาคเอกชน  
                           ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  

3. นโยบาย   การตรวจสอบการท างานภายในองค์กร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร 
   2)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ 
   3)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบที่ก าหนด 

4. นโยบาย   ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราว 
         ร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   2)  มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   3)  มีคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   4)  มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
                           มากกว่า 2 ช่องทาง 

5. นโยบาย  มีก าหนดมาตรฐานการให้บริการและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
               ของแต่ละส่วนราชการ 

                     แนวปฏิบัติ        1)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอย่างชัดเจน 
  2)  มีการลดกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
  3)  มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  เมษายน   พ.ศ.  2560 
 
 

(นายกฤตภพ  เฉื่อยฉ่ า) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
เรื่อง   เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
........................................................... 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลต าบลท่าช้างต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทย
ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อ เพ่ือก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่งที่จะน า
หน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการ
ทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ถือปฏิบัติและการ
ด าเนินการ  ดังนี้ 
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      1.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
                2.  ปลูกฝังค่านิยมและทัศคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
 3.  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอนและเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 5.  กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  28  เมษายน  พ.ศ. 2560 

 
 

(นายกฤตภพ  เฉื่อยฉ่ า) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
ที่  ๙๙ /๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

------------------------------------------------------ 
     ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 -2564) 

ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้นเพื่อให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  

 ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึง
ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้
เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อต่อไป 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุ กรูปแบบ  
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ 
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      ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือ่ จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ   ประธานคณะท างาน 
2. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  รองประธานคณะท างาน  
3. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ   คณะท างาน 
4. หัวหน้าส านักปลัด     คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 
7. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  คณะท างาน/เลขานุการ 
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
     1. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     4. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๙  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 

 

 

 

 
          (นายบ ารุง  โพธิ์ศิลา) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

 
 
 
 
 



 
 

 


