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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2565  

------------------------------------------------------ 

  ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ท่ี สส 0017.5/ว 262 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2560 เรื่อง        
การขับเคล่ือนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยส่ังการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการขับเคล่ือนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 ตลอดจนยุทธศาสตร์แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2560 
– 2564 ตามกรอบแนวทางการจัดท าแผนฯ ระยะ 5 ปี ของส านักงาน ป.ป.ช. นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 เรียบร้อย
แล้ว และได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ขยายระยะเวลาถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 – 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด จึงประกาศใช้
แผนปฏิบัติการดังกล่าวตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี   10  เดือน มกราคม   พ.ศ. 2565 
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                       ( นายวรพงษ์  วรทัศน์ ) 
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สารบญั 

          หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า 

 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กร    ๑ – ๒ 

 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ๒ - ๓ 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน       ๓ 

 เป้าหมาย         ๔ 

 ประโยชน์ของการจัดท าแผน       ๕ 

ส่วนที่ 2 แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ 4 ปี  

 (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) แยกตาม 4 มิติ 

 มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมท่ีไม่ทนการทุจริต      ๕ 

 มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต     ๖ – ๗ 

 มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ๘ 

 มิติท่ี ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ๙ 

 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏบิตัิการฯ   

 มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนการทุจริต      ๑1 – 26 

 มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต     27 – 55 

 มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   56 – 71 

 มิติท่ี ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 72 – 90 
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ค าน า 
 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบางพรม ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1/2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะ    ท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการป้องกันการทุจริต

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับ

มาตรฐานในการป้องกันขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานขบอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และไม่ท าให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการท างาน อีกท้ังเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าท่ีใน

การบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทาง    หนึ่งด้วย 

 ส าหรับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้ 

 มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมท่ีไม่ทนการทุจริต       

 มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต      

 มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน    

 มิติท่ี ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ 

ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖5) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1/2565 จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางพรม เป็นเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ท่ี
ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”  

 

       นายวรพงษ์  วรทัศน ์

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

                                                มกราคม  2565 
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ส่วนที่ ๑ 

 
บทน า 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
  (๑)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๒)  สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล       
  (๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  (๔)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  (๕)  สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  (๖)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  (๗)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 

 ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท า
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 

 

 



๖ 

 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าใ ห้
เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยม
ท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับ
การจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) 
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ท่ี ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี 
๒๕๕๘ อยู่อันดับท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์
และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘  ได้ล าดับ
ท่ี ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูง  

  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อย
ถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของ 
 



๗ 

 

สังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถ
ท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 
๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖๔) เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
แท้จริง 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 ๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง   
     ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม รวมถึงประชาชนในต าบล 
 ๓) เพื่อใหก้ารบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรมเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ       
     บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  

๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
     ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 



๘ 

 

เป้าหมาย 
1. ข้าราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ตลอดจนประชาชน มี

จิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรมมีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าท่ี และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเย่ียงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ ปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรมสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล
การใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม
รวมถึงประชาชนในต าบล  มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ส่วนที่ ๒ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

๑. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน   
ต่อการทุจริต 

 

 

 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ า 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ (๑) โครงการส่งเสริมสนับสนุน
คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
บางพรม 
๑.๑.๒ (๑) มาตรการ การบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

- 

 

- 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

- 

 

- 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

- 

 

- 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 

 
๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ 
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

 
๑.๒.๑ (๑) โครงการอบรมให้ความรู้
กฎหมาย การส่งเสริมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็น พระประมุข 
 
๑.๒.๑ (๒) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา 
 
๑.๒.๒ (๑) โครงการลงแขกลงคลอง 
ต าบลบางพรม 
 
๑.๒.๓ (๑) โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ความรู้ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 
๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 
 
 

 

๑.๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม เด็กและเยาวชนต าบลบาง
พรม  

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

มิติที่ ๑ รวม ๑ มาตรการ ๕ โครงการ                   
๒ กิจกรรม 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  



๑๐ 

 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 

๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - -  ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 

 

๒.๒ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการสรา้งความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
๒.๒.๑ (๒) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ 
๒.๒.๑ (๓)  มาตรการสรา้งความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
๒.๒.๒ (๑) มาตรการควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ 
๒.๒.๒ (๓)  กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
๒.๒.๓ (๑) มาตรการ ยกระดับ
คุณภาพการบริการ 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
- 

 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
- 

 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
- 

 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
- 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

 

 

๒.๓ มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

๒.๓.๑ (๑) มาตรการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
๒.๓.๒ (๒) มาตรการการมอบอ านาจ
ของนายก อบต.บางพรม 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 



๑๑ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 ๒.๔ การเชิดชู 
เกยีรติ แก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการ 

การประพฤติ

ปฏิบัติตนให้เป็น 

ที่ประจักษ ์

๒.๔.๑ (๑) กิจกรรม ยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

๒.๔.๒ (๑)  กิจกรรม ยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคลากรที่ให้ความชว่ยเหลือ
กิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

๒.๔.๓ (๑)  กิจกรรม ยกย่องเชิดชู
เกียรติที่ด ารงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 

 
- 

 

 

- 

- 

 
- 

 

 

- 

- 

 
- 

 

 

- 

- 

 
- 

 

 

- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 
 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ของ อบต.บางพรม 
 

๒.๕.๒ (๑) มาตรการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
 

๒.๕.๓ (๑) มาตรการ แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
เจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติท่ี ๒ รวม ๑๒ มาตรการ ๖ กิจกรรม - - - -  

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ (๑) กิจกรรมปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.บางพรม 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓.๑.๒ (๑) มาตรการ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การคลัง 
พัสดุและทรัพย์สิน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๓.๑.๓ (๑)  โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ ์

- 

 

- 

 

- 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

- 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

- 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

- 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 

 

๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของประชาชน 
 
 

๓.๒.๑ (๑) โครงการจัดประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 

๓.๒.๒ (1) มาตรการ ก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการ และช่องทาง
การร้องเรียน/ร้องทุกข์” 

๓.๒.๓ (1) มาตรการ รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ  

๓๐,๐๐๐ 
 

 
- 

 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
 

 
- 

 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
 

 
- 

 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
 

 
- 

 
 
- 

 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๓.๓.๑ (1)  การแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา อบต. 
๓.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งต้ัง
ตัวแทนภาคประชาชนเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจ
รับงานจ้าง 
๓.๓.๓ การแต่งต้ังคณะกรรม
ติดตามและประเมินผลแผน 
 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

มิติที่ ๓ รวม ๔ มาตรการ ๒ โครงการ                   
๓ กิจกรรม 

๑30,0๐๐ ๑30,0๐๐ ๑30,0๐๐ ๑30,0๐๐  

 

 

 

 



๑๓ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

๔. การเสริมสรา้ง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

๔.๑.๑ (๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน  
๔.๑.๒ (๑) การจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีสว่น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
 

๔.๒.๑ (1) มาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง 
โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง  
๔.๒.๒ (1) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางพรม 
๔.๒.3 (๑) กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทนหมู่บา้น 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑ (๑) กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏบิัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- 
 

 
- 
 
 

 

- 
 

 
- 
 
 

 

- 
 

 
- 
 
 

 

- 
 

 
- 
 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 ๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการ 
ทุกภาคสว่นเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

๔.๔.๑ มาตรการเฝ้าระวัง
การคอรัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 
๔.๔.๒ กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 
 

- 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

- 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

- 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

- 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

มิติที่ ๔ รวม ๒ มาตรการ ๕ กิจกรรม  ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐  



๑๔ 

 
 

 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
 

 
 

มิติที่ ๑ 
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 



๑๖ 

 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่าย
ประจ า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.๑.๑  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ใหบ้ังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๑/๑.๑/๑.๑.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  
                      และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญและเป็นกลไก
หลักในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ท้ังยังมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบส าคัญในอันท่ีจะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ท่ีดีมี
ความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกส่ิง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ 
          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความ
ซื่อสัตย์แก้กฎระเบียบท่ีเอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติ
ตามมาตรการการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบย่าง ประกอบ
กับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประ สงค์เพื่อให้
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยท่ัวไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ          
เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 
          ๑.  พึงด ารงตนให้ต้ังมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีค วาม
รับผิดชอบ 
          ๒.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
          ๓.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก 
          ๔.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
          ๕.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองอยู่เสมอ 
          ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการ
ปฏิบัติงาน 



๑๗ 

 

          ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม             
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนต าบล
บางพรม จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ขึ้นมา 

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล            
บางพรม ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
          ๒.  เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ด ารงตนให้ต้ังมั่นใน
ศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและประชาชน 
          ๓.  เพื่อเป็นสร้างจิตส านึกให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
          ๔.  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๔.๑  คณะผู้บริหาร 
          ๔.๒  พนักงานส่วนต าบล 
          ๔.๓  ลูกจ้างประจ า 
          ๔.๔  พนักงานจ้าง 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
          ๖.๒  ติดต่อประสานวิทยากร 
          ๖.๓  ด าเนินการอบรมตามโครงการฯ 
          ๖.๔  สรุปผลหลังเสร็จโครงการฯ 
          ๖.๕ ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



๑๘ 

 

          ๑.  คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม           
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
          ๒.  คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ด ารงตนให้ต้ังมั่นในศีลธรรม 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและประชาชน 
          ๓.  คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม มีจิตส านึกปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
เปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
          ๔.  เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่าย
ประจ า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.๑.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๑/๑.๑/๑.๑.๒ 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล” 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเอื้อให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อ
น าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ 
          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จึงจัดท ามาตรการ “การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล” 
ท่ีก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค์  



๑๙ 

 

          ๑.  เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
          ๒.  เพื่อให้ทุกส่วนราชการน าไปยึดถือและปฏิบัติ 
          ๓.  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส           

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด/ข้อตกลง 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม  

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล           
          ๖.๒  เสนอผู้บริหาร 
          ๖.๓  จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ           
          ๖.๔  ติดตามและประเมินผล 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
                    ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  บุคลากรปฏิบัติราชการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
          ๒.  ทุกส่วนราชการน าไปยึดถือและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
          ๓.  เป็นองค์กรท่ีมีความโปร่งใส     
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๐ 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่าย
ประจ า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.๑.๓  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่ท าการอันเปน็การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๑/๑.๑/๑.๑.๓ 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการให้ความรู้ เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหาร            

                       ส่วนต าบลบางพรม 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่
เจนตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนร่วม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนร่วม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 
          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จึง ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
ประข า และพนักงานจ้าง เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น
เครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อให้มิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพื่อใหค้วามรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพรม เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
          ๒.  เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
          ๓.  เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางพรม มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่น
ไทยใสสะอาด 



๒๑ 

 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม  

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          จัดการประชุมประจ าเดือน แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพรม และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
                    ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด 
          พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม มีความ
เข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

    ผลลัพธ ์
          พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติท่ีไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน  

๑.๒.๑  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านทุจริต  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๑/๑.๒/๑.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย การส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น 
                       พระประมุข 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันประเทศไทยใช้รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีอยู่ภายใต้การปกครองในระบบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้

ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม พนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ท่ีเกี่ยวกับการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและสามารถน า

ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมถึงการส่งเสริมให้

ประชาชนตระหนึกถึงความส าคัญ และการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

เป็นพระประมุข  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จึงได้มีการจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้กฎหมาย การส่งเสริม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บางพรม พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม และประชาชน 

เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้มีความ

เจริญก้าวหน้าต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อใหผู้้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า

และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม และประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย และการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น 

๓.๒ เพื่อใหผู้้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า

และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ี การ

ปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

 ๓.๓ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม พนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม   



๒๓ 

 

 ๓.๔ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข มากขึ้น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน

จ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม และประชาชน จ านวน ๕๐ คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม  

๖. วิธีการด าเนินการ 

๖.๑  เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการฯ จากผู้บริหาร 

          ๖.๒  ติดต่อประสานวิทยากร 
          ๖.๓  ด าเนินการอบรมตามโครงการฯ 
          ๖.๔  สรุปผลหลังเสร็จโครงการฯ 
          ๖.๕ ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

         ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ๒๐,๐๐๐ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม และประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย และการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น 

๑๐.๒ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ี การปฏิบัติงานท่ี

ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

 ๑๐.๓ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม มีศักยภาพเพิ่มขึ้น   

 ๑๐.๔ ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข มากขึ้น 



๒๔ 

 

๑๑. ตัวชี้วัด 

 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน

จ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม และประชาชน มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน  

๑.๒.๑  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านทุจริต  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒ มิติที่ ๑/๑.๒/๑.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

            ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ และได้มีการสืบทอดกันมาเป็นเวลานานต้ังแต่

อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ ใช้ส าหรับการยึดเหนี่ยวให้ประชาชนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 

ละเว้นจากการประพฤติในส่ิงท่ีไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปช่ันในด้านต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและสังคมไทย ใหเ้ป็นสังคมท่ีมีความสุข ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนัก และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เห็นถึงความส าคัญของ

ศาสนา องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จึงได้ส่งเสริมสนับสนุน และสืบทอดการจัดกิจกรรมกิจกรรมทาง

ศาสนาอย่างต่อเนื่อง ในการประกอบพิธีในวันส าคัญทางศาสนา การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าวัด ฟัง

ธรรม ท าบุญ ตักบาตร ฯลฯ เพื่อเป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้าง

จิตส านึกท่ีเกรงกลัวและละอายต่อบาป ไปสู่อนุชนคนรุ่นหลังสืบไป 

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรมเห็น
ความส าคัญของศาสนาพุทธ และร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา            
          ๒.  เพื่อเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจให้ปฏิบัติในส่ิงท่ีส่ิงท่ีถูกต้อง ละเว้นจากการท าความช่ัว เกรงกลัวต่อการ
ท าบาป  
 ๓. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต คอรัปช่ัน 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  วางแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนการกิจกรรมทางศาสนา           
          ๖.๒  ขออนุมัติด าเนินกิจกรรม 



๒๖ 

 

          ๖.๓  ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
          ๖.๔ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
          ๖.๕ ด าเนินการตามโครงการฯ 
   

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
         ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๓๐,๐๐๐.- 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ประชาชน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา และมีจิตส านึกท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗ 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน  

๑.๒.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๑/๑.๒/๑.๒.๒ 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการลงแขกลงคลอง ต าบลบางพรม  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

            ต าบลบางพรม เป็นต าบลท่ีมีภูมิศาสตร์สถานท่ีต้ังติดกับแม่น้ าแม่กลอง และมีล าคลอง ล าประ

โดงในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันพบว่าในแม่น้ าแม่กลอง ล าคลอง และล าประโดง ได้มีวัชพืช ส่ิงปฏิกูลและ

ผักตบชวาเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ล าคลองสาธารณะต้ืนเขิน น้ าไหลเวียนไม่สะดวก ส่งผลต่อพืชผลทาง

การเกษตรของประชาชนในพื้นท่ี รวมถึงการน าน้ าใช้อุปโภคในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการเป็นเส้นทางสัญจรของ

ต าบล   

  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาวัชพืช ส่ิงปฏิกูลและผักตบชวา องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม                                  

จึงได้จัดกิจกรรมลงแขกลงคลองต าบลบางพรมขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับผู้น าชุมชน ก านัน -ผู้ใหญ่บ้าน และ

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบางพรม ในการจัดกิจกรรมลงแขกลงคลอง เพื่อร่วมมือกันในการก าจัดวัชพืช ส่ิงปฏิกูล 

และผักตบชวาในล าคลอง-ล าประโดง สาธารณะ ในพื้นท่ีต าบลบางพรม เพื่อให้น้ าไหลเวียนเข้าในพื้นท่ี

การเกษตรได้ดีขึ้น และประชาชนมีน้ าในการอุปโภคอย่างเพียงพอ รวมถึงการป้องกันปัญหาน้ าเน่าเสีย  

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพื่อแสดงความสามัคคีกันขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม กับผู้น าชุมชน ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน 
และประชาชนในพื้นท่ีต าบลบางพรม  
          ๒.  เพื่อเป็นการก าจัดวัชพืช ส่ิงปฏิกูลและผักตบชวา ในล าคลอง-ล าประโดง สาธารณะ ในพื้นท่ีต าบล
บางพรม  
 ๓. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการร่วมมือกันรักษาล าคลอง-ล าประโดง สาธารณะ 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ล าคลอง-ล าประโดง สาธารณะ ในพื้นท่ีต าบลบางพรม 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          หมู่ท่ี ๑ – ๘ ต าบลบางพรม 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  วางแผนการด าเนินงานและเขียนโครงการฯ           
          ๖.๒  ขออนุมัติด าเนินโครงการ 



๒๘ 

 

          ๖.๓  ประสานหน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
          ๖.๔ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
          ๖.๕ ด าเนินการตามโครงการฯ   

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
        ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  เพื่อแสดงความสามัคคีกันขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม กับผู้น าชุมชน ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน 
และประชาชนในพื้นท่ีต าบลบางพรม  
          ๒.  เพื่อเป็นการก าจัดวัชพืช ส่ิงปฏิกูลและผักตบชวา ในล าคลอง-ล าประโดง สาธารณะ ในพื้นท่ีต าบล
บางพรม  
 ๓. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการร่วมมือกันรักษาล าคลอง-ล าประโดง สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน  

๑.๒.๓  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๑/๑.๒/๑.๒.๓ 

 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
            ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

ในชีวิตประจ าของประชาชน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่

ได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรมในฐานะท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

ความใกล้ชิดกับประชาชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น เพื่อ

เป็นการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพื่อใหป้ระชาชน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
          ๒.  เพื่อให้ประชาชน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้            
          ๓.  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น       
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ          
          ๖.๒  ประชุมวางแผนด าเนินการ 
          ๖.๓  ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
          ๖.๔ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
          ๖.๕ ด าเนินการตามโครงการฯ 
          ๖.๖  ติดตามและประเมินผล   
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๕๐,๐๐๐.- 



๓๐ 

 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ประชาชน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม มีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้น และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  

๑.๓.๑  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๑/๑.๓/๑.๓.๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ต าบลบางพรม  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันสภาพทางสังคมได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กและ
เยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ขาดระเบียบวินัย ขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดสัมมาคาราวะ และ
ขาดความยับยั้งช่ังใจ จนก่อให้เกิดปัญหาสังคม การทะเลาะวิวาท การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหายาเสพติด  
อันเนื่องมาจากสาเหตุหลากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน ปัญหาด้านเศรษฐกิจพ่อแม่ 
ผู้ปกครองต้องไปท างานไม่มีเวลาให้กับบุตรหลาน ปัญหาการหย่าร้าง รวมไปถึงความอยากรู้อยากลองของเด็ก
และเยาวชน โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตต่อไปของเด็กและเยาวชนในอนาคต  
 นอกจากปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อเด็กและเยาวชนแล้ว ยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
เนื่องจากเด็กในวันนี้จะเป็นก าลังส าคัญท่ีจะพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต หากเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในทางท่ีถูกท่ีควรแล้ว ย่อมส่งผลเสียต่อประเทศอย่างแน่นอน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
สนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนต าบลบางพรมขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็น
การปลูกฝัง และสร้างจิตส านึกให้แก่เด็กและเยาวชน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสามารถ
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน และเป็นก าลังส าคัญท่ีจะร่วมพัฒนาประเทศในต่อไป  

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม  
          ๒.  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชน มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
          ๓.  เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด 
          ๔.  เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันจิตใจท่ีดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีสติ 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นท่ีต าบลบางพรม 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          วัดแก่นจันทน์เจริญ 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  วางแผนเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเขียนโครงการฯ 



๓๒ 

 

          ๖.๒  ขออนุมัติโครงการฯ 
 ๖.๓ ติดต่อประสานวิทยากร 
          ๖.๔  ด าเนินการตามโครงการฯ 
          ๖.๔  สรุปผลโครงการ  

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑  เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม  
          ๑๐.๒  เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังจิตส านึก มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
          ๑๐.๓  เด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด 
          ๑๐.๔  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันจิตใจท่ีดี ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีสติ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๓๓ 

 

 
 

มิติที่ ๒ 
การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๑ การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  การประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ 
ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ก าร
ด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมท้ัง
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ี
จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
           ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ท่ีได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป  



๓๕ 

 

           ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักกา รบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศไทยต่อไป   

๓.  วัตถุประสงค์  
           เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๔.๑  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
          ๔.๒  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
          ๔.๓  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๓ ปี 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ๖.๒  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
          ๖.๓  จัดต้ังคณะท างาน 
          ๖.๔  ประชุมคณะท างาน 
          ๖.๕  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          ๖.๖  ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          ๖.๗  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          ๖.๘  รายงานผลการด าเนินงาน 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 



๓๖ 

 

            - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๓ ปี 
          ผลลัพธ์ 
            - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
            - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๒ การสร้างความโปร่งในในการปฏิบัติราชการ 

 ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการบรรจุ
แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๒/๒.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการสร้างความโปร่งในการบริหารงานบุคคล  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม เป็น
บุคลากรท่ีมีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางาน ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมและตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริง  
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๖๙/๑ ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๖ ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 
          ๓.๑  เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          ๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
          ๓.๓  เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 ๓.๔  เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ มาตรการ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 



๓๘ 

 

          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
 
๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเล่ือนต าแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขอองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
          ๖.๒ น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
          ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการบริหารงานบุคคล 
          ๖.๔ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
          ๖.๕ สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักงานลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ผลผลิต 
 -มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ มาตรการ 
 -เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลากรมารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 ผลลัพธ์ 
 -ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๙๐  
 -บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่
ต่ ากว่าระดับ ๓ 
 -การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความโปร่งใส สามรถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๒ การสร้างความโปรง่ในในการปฏิบัติราชการ 

 ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการบรรจุ
แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒ มิติที่ ๒/๒.๒/๒.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดอบต.และ

หัวหน้าส่วนราชการ  

๒. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าท่ีตาม

กฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้า ท่ีต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการ

ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจ

หน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง

ยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ

การกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บ ริการภาครัฐ

เส่ือมประสิทธิภาพ 

 เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีก าหนดให้การ

บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ

บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอน ท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี

มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 



๔๐ 

 

 ๓.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 

 ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 

 ๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

 ๓.๔ เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

๔. เป้าหมาย 

 จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  

ส่ังการ 

 ๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 

 ๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ผลผลิต 

  มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน   

 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 

  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 



๔๑ 

 

๒.๒ การสร้างความโปร่งในในการปฏิบัติราชการ 

 ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการบรรจุ
แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓  มิติที่ ๒/๒.๒/๒.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน              

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือพิจารณาเล่ือน

ขั้นเงินเดือนเป็น เรื่องล าดับต้นของการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เรื่องการใช้ดุลยพินิจ                        

ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหาร ส่วนต าบล ลงวัน ท่ี  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไ ด้ก าหนดให้นายกอง ค์การบริหาร ส่วนต าบล                          

เป็นคณะกรรมการพิจาณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้ าง

ความโปร่งใสในการพิจาณาเล่ือนขั้นเงินเดือน  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานแก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าประจ า ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบางพรม 

 ๓.๒ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเอง 

 ๓.๓ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได้  

๔. เป้าหมาย 

 พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล โดย

แต่งต้ังปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงาน

ส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 



๔๒ 

 

 ๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล โดยประกอบด้วย ประธาน

กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบล ท่ีรับผิดชอบงานการเจ้านห้าท่ีเป็น

เลขานุการ 

 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล เพื่อ

กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 

รวบรวม และเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา

เล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

 ๖.๕ คณะกรรมการพิจาณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน

ต าบล เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

สมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงระยะเวลา มีนาคม-เมษายน และกันยายน-ตุลาคม ของทุกปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มกีารพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๒ การสร้างความโปร่งในในการปฏิบัติราชการ 

 ๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑  มิติที่ ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 

๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมี

กิจกรรมควบคุมให้บุคลากร งานบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย

ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย

และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย 

ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อให้บุคลากรงานบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๓.๒ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

๔. เป้าหมาย 

 บุคลากรงานบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๖. วิธีด าเนินการ 

 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท รายจ่าย

ตามงบประมาณท่ีต้ังไว้ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 



๔๔ 

 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ บุคลากรงานบัญชี กองคลัง มีความรู้เข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกาศและหนังสือส่ัง

การท่ีเกี่ยวข้อง  

 ๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 ๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒  มิติที่ ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเปิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และ

การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ๓.๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 

 ๓.๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

 ๓.๔ เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๓.๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

 ๓.๖ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

๔. เป้าหมาย 

 ๔.๑ ผู้อ านวยการกองคลัง 

 ๔.๒ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ๖.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 

 ๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

 ๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

 ๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 



๔๖ 

 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งมีประสิทธิภาพ 

 ๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

 ๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๓  มิติที่ ๒/๒.๒/๒.๒.๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ

จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น การท่ีองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางพรม จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน

ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 

คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม เป็นไปอย่างโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัด

จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

 ๓.๒ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๓.๓ เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

ท่ีด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ

กระจายเสียงไร้สาย 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม และชุมชนต่างๆ ภายในพื้นท่ีต าบลบางพรม 



๔๘ 

 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

 ๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบางพรม  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ผลผลิต 

  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ

โครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 

  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 

 

 
 
 
 
 



๔๙ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๒ การสร้างความโปร่งในในการปฏิบัติราชการ 

 ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑  มิติที่ ๒/๒.๒/๒.๒.๓ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้

ว่าเป็นสังคม พหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/

ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้น ท่ีมากท่ีสุด โดยน าแนวทางตาม

หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมา

ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศ 

ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา  การศึกษา การฝึกบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่งพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ท่ีได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้อง

ด าเนินการโดยถือประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริหารจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการ

ต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้  

 ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม มีการแสดง

ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานท่ี

มีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ

เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 

 ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

๔. เป้าหมาย 

 ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐  



๕๐ 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม / ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 

 ๖.๒ จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ีใช้ในการ

ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มี่วนได้เสียทราบอย่างชัดเจน 

 ๖.๓ จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีได้แก่ จัดให้มี

กล้องวงจรปิดในถานท่ีให้บริการ 

 ๖.๔ จัดให้มีสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน ห้องน้ าส าหรับผู้

พิการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหนา้ที่ให้เปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๓/๒.๓.๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งเป็น

กฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหาร

ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ

คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การ

กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้การ

ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ

ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวก

ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน          

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพื่อลดขั้นตอนในการปฎิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
          ๓.  เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
          ๔.  เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บริการและผู้ท่ีมาติดต่อ 
  
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๑.  ลดขั้นตอนในการปฎิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๒. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
          ๓.  การให้บริการประชาชนและการปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
          ๔.  ประชาชนมีทัศนะคติท่ีดีต่อหน่วยงานราชการในด้านการให้บริการ 
 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 



๕๒ 

 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
          ๖.๒  ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
          ๖.๓  จัดท าประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริหาร

ประชาชนท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการให้ประชาชนทราบ 

          ๖.๔  มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมกีารสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง

การปฏิบัติราชการ 

 ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ

ผู้บริหารทราบ   

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ตลอดปีงบประมาณ  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑  ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  
          ๑๐.๒  การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
          ๑๐.๓  การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 ๑๐.๔  ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทัศนคติของประชาชน เปล่ียนไปในทิศทางท่ี
ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหนา้ที่ให้เปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๓/๒.๓.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กับผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อ

เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย

ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 

ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การ

บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีจะ

บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ

สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ีตาม

กฎหมายท่ีก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

๔. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม รองปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม และหัวหน้าส่วนราชการ   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลบางพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

และหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๒ ด าเนินการออกค าส่ังฯ 



๕๔ 

 

 ๖.๓ ส าเนาค าส่ังฯ แจ้งคณะคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางพรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม และหัวหน้าส่วนราชการ ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 

 ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ตลอดจนอ านวยความ

สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหนา้ที่ให้เปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒ มิติที่ ๒/๒.๓/๒.๓.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติ

เกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งกฎหมายอื่นอีก

หลายฉบับ ท่ีบัญญัติอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล จะด าเนินการในเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียว อาจก่อให้เกิดช่องว่าในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ ได้ และ

เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีอาจ

เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จึงได้ก าหนดมาตรการในการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี 

 ๓.- เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตคอรัปชันของเจ้าหน้าท่ี 

๔. เป้าหมาย 

 การมอบอ านาจอย่างน้อย จ านวน ๒ เรื่อง   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจของอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พิจารณา 

 ๖.๒ ออกค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล 



๕๖ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๔ การเชิดชูเกียติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 ๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๔/๒.๔.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

ผลการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งใช้หลักการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน

เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาผลงานนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ

หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมด้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ได้ให้ความส าคัญ

ในเรื่องนี้ จึงได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรขององค์กรท่ีมีความขยัน ซื่อสัตย์ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นบุคคลตัวอย่างขององค์กร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติ

คุณของคุณงานความดีท่ีได้กระท า เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท าความดีต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

ท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

๓.๒ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานแก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าประจ า ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบางพรม 

 ๓.๓ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเอง   

๔. เป้าหมาย 

 พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล โดย

แต่งต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบ

งานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 



๕๘ 

 

 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล เพื่อ

กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 

รวบรวม และเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา

เล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

 ๖.๕ คณะกรรมการพิจาณาประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่พนักงานส่วนต าบล ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี  

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มกีารประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี

คุณธรรม จริยธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๔ การเชิดชูเกียติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 ๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๔/๒.๔.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิต

สาธารณะ” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม นอกจากต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ยังต้องเป็นผู้ท่ีมีความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร อดทน และอุทิศตนเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของบุคลากรท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นจิตอาสา 

หรือผู้มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือองค์กรและส่วนร่วม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน องค์การบริหารส่วนต าบล

บางพรม จึงได้พิจารณาบุคคลากรท่ีเหมาะสมในการประกาศเกียรติคุณและคุณงามความดีเพื่อเป็นแบบอย่าง

ให้แก่บุคลากรขององค์กร รวมท้ังยังเป็นแรงจูงใจให้รักษาคุณงามความดีและเป็นผู้มีจิตสาธารณะท าประโยชน์

ให้แก่ส่วนรวมให้คงอยู่กับตนเองและองค์กรสืบไป  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

ท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ มีจิตสาธารณะ  

๓.๒ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานแก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าประจ า ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบางพรม 

 ๓.๓ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้รักษาคุณงามความดีและเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  

๔. เป้าหมาย 

 พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินบุคลากรท่ีเป็นผู้มีจิตสาธารณะ โดยแต่งต้ังนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลบางพรม และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบงานการ

เจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 



๖๐ 

 

 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินบุคลากรท่ีเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อกล่ันกรองการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น

เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินบุคลากรท่ีเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รวบรวมและเสนอผล

การพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน

พนักงานส่วนต าบล 

 ๖.๕ คณะกรรมการพิจาณาประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่พนักงานส่วนต าบล ท่ีประพฤติปฏิบัติ

ผู้มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี  

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มกีารประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล ท่ีประพฤติปฏิบัติผู้มีจิตสาธารณะ อุทิศตน

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๔ การเชิดชูเกียติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 ๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๔/๒.๔.๓ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการ

ด าเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ

ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงตนอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้

กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการ

บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ในลักษณะของสวนผสม 

การปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ สามารถบริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว หาก

เหลือจากการบริโภคสามารถจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตด ารงตนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมในการด ารงตนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรและประชาชน  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลท่ีด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

๓.๒ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคคลท่ีท่ีด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๓.๓ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรและประชาชน ในการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               

มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

๔. เป้าหมาย 

 ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลท่ีด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 หมู่ท่ี 1 – 8 ต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินบุคคลผู้ท่ีมีความเหมาะสม ได้รับการประกาศเกียรติ

คุณและเชิดชูเกียรติ โดยแต่งต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ รองนายกองค์การบริหาร



๖๒ 

 

ส่วนต าบลบางพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงาน

ส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

 ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินบุคคลผู้ท่ีมีความเหมาะสม ได้รับการประกาศเกียรติ

คุณและเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖.๓ คณะกรรมการพิจาณาประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้ท่ีมีความเหมาะสม ได้รับการ

ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงเดือนตุลาคม-กันยายน ของทุกปี  

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ท่ีมีความเหมาะสม ได้รับการประกาศเกียรติคุณและ

เชิดชูเกียรติบุคคลท่ีด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคคลในองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๕/๒.๕.๑ 

 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม”  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ 
รวมท้ังมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีก าหนด 
          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จึงได้จัดท าข้อตกลงและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม กับปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพรม และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
          ๒.  เพื่อให้หน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วีการ และรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
          ๓.  เพื่อให้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ           
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๖.  วิธีการด าเนินการ 



๖๔ 

 

          ๖.๑  ช้ีแจงแต่ละส่วนงานและท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
          ๖.๒  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 
          ๖.๓  วัดผลลัพธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงาน           
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๒/๒.๕/๒.๕.๒ 

 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต 
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานท้ัง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ัง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมี
หน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๓.  วัตถุประสงค์  
          ” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ ได้แก่ 
          - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
          - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับโครงการตรวจจากส านักงาน ปปท. ตามโครงการ ITA 



๖๖ 

 

          ๖.๓  วัดผลลัพธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงาน           
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ 
จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ๒.๕.๓ ด าเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที ่๒/๒.๕/๒.๕.๓ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน เจ้าหน้าทีป่ระพฤติมิชอบ” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การ 

และเน้นย้ าให้บุคลากรขององค์กรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพื่อให้การ

ปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประกอบกับค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 

๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและ

หน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมให้

ทุกภาคส่วนตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ องค์การบริหารส่วนต าบลบาง

พรมได้ออกมาตรการในการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีประพฤติมิชอบ โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ สามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กรเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง  ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ

อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าท่ีประพฤติมิชอบ จึงได้แต่งต้ังคณะท างาน

รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อให้เกิด

ความชัดเจน ถูกต้อง และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 

 ๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 ๓.๓ เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์กร ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี และ

ตระหนักถึงภัยของการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 ๓.๔ เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

โปร่งใส และเป็นธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีประพฤติมิชอบ 



๖๘ 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี  

 ๖.๒ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจาณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ

ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 

 ๖.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๔ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน การแจ้งเบาะแส และพัฒนาช่องทางร้องเรียนให้ง่ายและสะดวก และ

วิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล  

 ๖.๕ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๗ วัน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ผลลัพธ์ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



๖๙ 

 

 
 
 
 

มิติที่ ๓ 
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓.๑  จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชอ่งทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน  

 ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๓/๓.๑/๓.๑.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย

ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนดและเพื่อให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 

สามารถตรวจสอบได้ 

 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ได้ด าเนินการ

จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และตรวจดูการ

ด าเนินงานขององค์กรได้ ณ ท่ีส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม โดยมีงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีประชาชนสามารถตรวจดูได้ เพื่อ

จะได้รับรู้สิทธิหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็น และใช้ สิทธิในการตรวจสอบการท างานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และอ านาจหน้าท่ี  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื ่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 ๓.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนในการมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบางพรม  

๔. เป้าหมาย 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน ๑ แห่ง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๖. วิธีการด าเนินงานโครงการ 



๗๑ 

 

 ๖.๑ มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและจัดสถานท่ีอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีเข้าขอ

ใช้บริการ 

 ๖.๒ แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 

 ๖.๓ จัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ตรวจสอบได้ ตามรายการท่ีระเบียบ

ก าหนด 

 ๖.๔ ประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 ๖.๕ จัดท าทะเบียนคุมหนังสือ ทะเบียนผู้รับบริการ และแบบสอบถามการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  

 ๖.๖ จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

๗. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 

 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓.๑  จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชอ่งทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน  

 ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบกฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได้  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที ่๓/๓.๑/๓.๑.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง พัสดุ 

และทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 

ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกัน

มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เป็นการประชาสัมพันธ์การ

ปฏิบัติงานขององค์กร 

๓.๒ เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ           

มิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ

หน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

๓.๓ เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและ

ระเบียบ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางพรม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 



๗๓ 

 

๖. วิธีด าเนินการ 

 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน

การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล และช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ  

๑๐.๒ ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 

 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓.๑  จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชอ่งทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน  

 ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๓/๓.๑/๓.๑.๓ 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการสื่อประชาสัมพันธ์”  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จึงได้จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชน  โดยผ่านทางเทคโนโลยี เครื่องมือส่ือสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงานผ่านส่ือ
การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่าย
ในช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพื้นฐาน สร้างความน่าเช่ือถือ และ
น่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของอบต.  ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยว โยงกันของกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆได้ชัดเจนถูกต้อง  
 ดังนั้นการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ อบต. จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือก
ส่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ การใช้ส่ือเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนท่ีต่างกันเป็น
ส่ิงส าคัญ ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ 
บทบาท หน้าท่ี อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ 
ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
          ๒.  เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต.อย่างถูกต้อง
และโปร่งใส 
          ๓.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติภารกิจของ อบต. 
          ๔.  เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการ ใหป้ระชาชนทราบอย่างแพร่หลาย 
 ๔.  เป้าหมาย          
          ๑.  การจัดท าประกาศติดในท่ีสาธารณะ 
 ๒. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์อบต. และคู่มือการให้บริการประชาชน 



๗๕ 

 

          ๓.  ป้ายประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ 
          ๔.  การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
          ๕.  จัดท า website หน่วยงาน  
 ๖.  การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          หมู่ท่ี ๑ – ๘ ต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
          ๒.  มอบหมายงานแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
          ๓.  ประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงาน และสรุปข้อมูล/โครงการ/กิจกรรม ขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลบางพรม  
          ๔.  ผลิตส่ือประเภทต่าง ๆ 
          ๕.  ติดตามและประเมินผล 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
          ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักงานปลัด อบต.บางพรม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

 ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๓/๓.๒/๓.๒.๑ 

 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

          เนื่องด้วยปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้ให้ความส าคัญต่อการกระจาย

อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ ตามหมวด ๑๔ ซึ่งว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น  

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการมีส่วนร่วมของราษฎรในท้องถิ่น  ตามมาตรา ๒๘๑ – 

๒๙๐ บัญญัติให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง  การบริหารงานบุคคลการเงินและ

การคลัง  และนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญตามท่ีได้แจ้งในข้างต้น  ก็ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับท่ีเกี่ยวข้องกับ

การกระจายอ านาจและองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น มาตรา ๑๖ (๑๕) และมาตรา ๑๖ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งก าหนดให้องค์การ

บริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน

ท้องถิ่นของตนเอง  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๗ (๑) (๖) มาตรา ๖๖  มาตรา ๖๗ (๓) (๖) แห่ง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

ประกอบกับความในมาตรา ๑๖(๑๐) (๑๙)  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลท้ังใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และโครงการบริหารงานราชการต้องเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการ

และประโยชน์ของประชาชน 

  ดังนั้น  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรมจึงได้

จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น



๗๗ 

 

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชน รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการอีกทางหนึ่งด้วย 

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะปัญหาและความต้องการ เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          ๒.  เพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมกนัพัฒนาชุมชนของตนเอง 
          ๓.  เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของท้องถิ่น  โดยรับฟังความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยตรงในการน ามาปรับปรุงการให้บริการ  การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบางพรมต่อไป 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนต าบลบางพรม จ านวน ๘  หมู่บ้าน 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          หมู่ท่ี ๑ – ๘ ต าบลบางพรม 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  เขียนโครงการฯ  
 ๖.๒ เสนอขออนุมัติโครงการฯ  
          ๖.๒  ประสานชุมชน 
          ๖.๓  ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคม 

๖.๔ จัดท าเวทีประชาคมเพื่อให้รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน  

๖.๕ สรุปปัญหาความตอ้งการ และจดัท ารา่งแผนพฒันาทอ้งถิ่นตอ่ไป 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๓๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในต าบล 
          ๒.  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมมือแก้ไขปัญหาของชุมชน 
          ๓.  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 
 
 



๗๘ 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

 ๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในทอ้งถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๓/๓.๒/๓.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ และช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การ 

และเน้นย้ าให้บุคลากรขององค์กรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงได้

ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส 

เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง

เบาะแสด้วยตนเอง 

 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน

ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ

บริหารส่วนต าบลบางพรม รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรมขึ้น 

เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือ

ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

 ๓.๒ เพื่อจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชน 

๓.๓ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนและมีค าส่ังแต่ต้ัง 

 ๖.๒ จัดช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้แก่  



๗๙ 

 

- กล่องรับฟังความคิดเห็น   

- เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.bangprom.go.th 

- Facebook ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

- หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๗๓-๐๕๑๖ 

- เดินทางมาแจ้ง/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๖.๓ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

 ๖.๔ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย

โปร่งใสและเป็นธรรม 

 ๖.๕ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล

บางพรม ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน

หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

 ๖.๖ ด าเนินการตรวจสอบ และแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 ๖.๗ แจ้งผลการด าเนินการและความคืบหน้าในการด าเนินการต่อผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๗ วัน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ และกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการ 
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๘๐ 

 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

 ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเปน็ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเร่ือง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดบัที่ ๑ มิติที่ ๓/๓.๒/๓.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการต้องได้รับ

การตรวจสอบ การกล่ันกรองการใช้อ านาจ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบและตรวจสอบการท างานของ

ราชการ เมื่อเกิดกรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว 

ตามข้อเท็จจริง ข้อกฎหายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน

ร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งให้ผู้ร้อง รับทราบผล การด าเนินการโดยเร็ว ไม่เกิน ๑๕ วัน  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และอ านาจหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด ลดปัญหาการทุจริต   

 ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้แก่  

- กล่องรับฟังความคิดเห็น   

- เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.bangprom.go.th 

- Facebook ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

- หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๗๓-๐๕๑๖ 

- เดินทางมาแจ้ง/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

 ๖.๒ ด าเนินการตรวจสอบ และแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 ๖.๓ แจ้งผลการด าเนินการและความคืบหน้าในการด าเนินการต่อผู้ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรทราบ

ภายใน ๑๕ วัน 

http://www.bangprom.go.th/


๘๑ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ การปฏิบัติราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

 ๑๐.๒ ผู้ร้องเรียนได้รับการรายงานผล ภายใน ๑๕ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๒ 

 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ๓.๓.๑ ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๓/๓.๓/๓.๓.๑ 

 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบล เพีอ่จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

          เนื่องด้วยปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้ให้ความส าคัญต่อการกระจาย

อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ ตามหมวด ๑๔ ซึ่งว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น  

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการมีส่วนร่วมของราษฎรในท้องถิ่น  ตามมาตรา ๒๘๑ – 

๒๙๐ บัญญัติให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง  การบริหารงานบุคคลการเงินและ

การคลัง  และนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญตามท่ีได้แจ้งในข้างต้น  ก็ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับท่ีเกี่ยวข้องกับ

การกระจายอ านาจและองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น มาตรา ๑๖ (๑๕) และมาตรา ๑๖ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งก าหนดให้องค์การ

บริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน

ท้องถิ่นของตนเอง  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๗ (๑) (๖) มาตรา ๖๖  มาตรา ๖๗ (๓) (๖) แห่ง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

ประกอบกับความในมาตรา ๑๖(๑๐) (๑๙)  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลท้ังใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และโครงการบริหารงานราชการต้องเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการ

และประโยชน์ของประชาชน 

  ดังนั้น  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรมจึงได้

จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น



๘๓ 

 

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชน รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการอีกทางหนึ่งด้วย 

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะปัญหาและความต้องการ เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          ๒.  เพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมกนัพัฒนาชุมชนของตนเอง 
          ๓.  เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของท้องถิ่น  โดยรับฟังความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยตรงในการน ามาปรับปรุงการให้บริการ  การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบางพรมต่อไป 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนต าบลบางพรม จ านวน ๘  หมู่บ้าน 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          หมู่ท่ี ๑ – ๘ ต าบลบางพรม 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  เขียนโครงการฯ  
 ๖.๒ เสนอขออนุมัติโครงการฯ  
          ๖.๒  ประสานชุมชน 
          ๖.๓  ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคม 

๖.๔ จัดท าเวทีประชาคมเพื่อให้รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน  

๖.๕ สรุปปัญหาความต้องการ และจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๓๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในต าบล 
          ๒.  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมมือแก้ไขปัญหาของชุมชน 
          ๓.  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 

 



๘๔ 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ๓.๓.๒ ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๓/๓.๓/๓.๓.๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแต่งต้ังตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง/ตรวจรับ
งานจ้าง 
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ได้ด าเนินการจัดท าการประชาคมระ ดับหมู่บ้านและระดับ

ต าบล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ

จัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน มีส่วนร่วมใน

การป้องกันการทุจริตในภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นไปตาม

ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

๓.  วัตถุประสงค์  
          เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ในการตรวจสอบ
การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อป้องกันทุจริต  
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ท่ี ๑ - ๘ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          ต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อป้องกันทุจริต  เช่น 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 ๖.๒ จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง   
          ๖.๓  ด าเนินการตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย  
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองคลัง และกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



๘๕ 

 

          ๑๐.๑  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางพรม 
          ๑๐.๒  ภาคประชาชนรับทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

มิติที่ ๔ 
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

 ๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๑/๔.๑.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบางพรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการ

ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญ

ท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย

ท่ีก าหนด โดยผู้บริหารสามารน าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ 

ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม เป็นไปด้วย

ความถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 

พ.ศ.๒๕๔ 

 ๓.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางด้านการบัญชี และด้านอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

 ๓.๓ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง 

มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีก าหนด 

 ๓.๔ เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ เหมาะสม 

 ๓.๕ เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๔. เป้าหมาย 

 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และเจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบล                

บางพรม 

๕. วิธีด าเนินการ 

 ๕.๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ๕.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ

ท่ียอมรับได้โดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ



๘๘ 

 

ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ

ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

 ๕.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ัง

การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ค าส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ

การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 ๕.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังท่ีทางราชการ

ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

 ๕.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  

๖. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ระยะเวลา ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก

ขึ้น 

 ๑๐.๒ ความเส่ียงในการเบิกจ่ายลดน้อยลง 

 ๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 

 ๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างช าระน้อยลง  

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 

 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

 ๔.๑.๒ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๑/๔.๑.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น

ในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเส่ียงของ

หน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให้

ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ และหนังสือตอบข้อหารือ

ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ

กฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน

หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ี

ดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน

นั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐ

ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่

สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ

มอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ

ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายใน

ของหน่วยงานท่ีก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ

ควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด

กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายด้าน

การเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 



๙๐ 

 

 ๓.๒ เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๓.๓ เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

๔. เป้าหมาย 

 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ

ท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๕. วิธีด าเนินการ 

 ๕.๑ แต่งต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

 ๕.๒ ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม

ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 

 ๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ

ผู้บริหารทราบ 

๖. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ระยะเวลา ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 

 ๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 

 ๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 

 ๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 



๙๑ 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ท่ีเสร็จตามก าหนดเวลา 

 ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 

 ๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

 ๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 

 ๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 

 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

 ๔.๑.๒ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒ มิติที่ ๔/๔.๑/๔.๑.๒ 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการจัดท ารายงานการคบคุมภายใน  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 
          ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรมทุกปี 
๓.  วัตถุประสงค์ 
          ๑.  เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
          ๒.  เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตาม
แบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
          ๓.  เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
          ๒.  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
          ๓.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
          ๔.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
          ๕.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 



๙๓ 

 

          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักงานลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดโอกาสความผิดพลาด 
        ๒.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้   

 ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ
บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๒/๔.๒.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ

การบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคลถือว่าเป็นส่ิงส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร              

จึงมักจะก าหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ี

ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล

การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง โดยพิจารณาจากประเด็น

การบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย การเล่ือนระดับ และการ

เล่ือนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือส่ังการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคล

ขอองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง 

โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 ๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง 

การโอน ย้าย  
 

๔. เป้าหมาย 

 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ท่ีมีการด าเนินการด้านการบริหารงาน

บุคคล 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๖. วิธีการด าเนินการ 

 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 



๙๕ 

 

 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลโดยการบรรจุ

แต่งต้ัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด 

 - การสรรหาบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบ โดยการประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์ลง

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 - การบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงการแต่งต้ั ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 

 - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบล (ก.อบต.) จังหวัด ก่อน 

 - ในการออกค าส่ังการบรรจุแต่งต้ัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จะออกค าส่ังแต่งต้ังได้ ต้องไม่

ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) จังหวัด  

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการเล่ือน

ระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 - มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/เล่ือนต าแหน่ง 

 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ภายในต าบลทราบ โดยการประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/เล่ือนต าแหน่ง 

 - มีการแต่งต้ังแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการประเมินผลงานการ เล่ือนระดับ/

เล่ือนต าแหน่ง เพื่อความโปร่งใส 

- มีการแต่งต้ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการ

ท่ีตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 

- การเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) จังหวัด ก่อน 

- ในการออกค าส่ังการบรรจุแต่งต้ัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จะออกค าส่ังแต่งต้ังได้ ต้องไม่

ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) จังหวัด 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 



๙๖ 

 

 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการเล่ือน

ด าเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้

บุคลากรทราบ 

 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ

เล่ือนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ

เล่ือนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ

เล่ือนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 

ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ

ปฏิบัติตนเหมาะสม  และข้อมูลการลา เป็นต้น  

 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล

การประเมินท่ีไม่เป็นธรรม  

 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ออกค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรีรมการพิจารณา

การเล่ือนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน  
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๙. ตัวชี้วัด 

 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  

๑๐. ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน การย้าย 

การเล่ือนระดับ/เล่ือนต าแหน่ง เล่ือนขั้นเงินเดือน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม และมีแนวทางในการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  พร้อมเปิดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวได้  



๙๗ 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้   

 ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ – 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๒/๔.๒.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ 

ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ

หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย 

เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 

จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนท่ี

ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้

ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๕. วิธีการด าเนินการ 

 - มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น

กรรมการ 

 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 

 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 

เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อส้ินปีงบประมาณ 



๙๘ 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๙. ตัวชี้วัด 

 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 

๑๐. ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงิน และการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลบางพรมท าให้เกิดความโปร่งใส    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 

 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้   

 ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๒/๔.๒.๓ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ได้เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๕๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน โดยก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบล ซึ่งหมายรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น 

เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา

ระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบางพรม 

 ๓.๒ เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ให้

เกิดการพัฒนาอย่างคุ้มค่า 
 

๔. เป้าหมาย 

 ตัวแทนประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 



๑๐๐ 

 

 - คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง  

 - จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

 - จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและตัวแทนหมู่บ้านมีความ

เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียด 
  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
 

๑๐. ผลลัพธ์ 

 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม

ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 

 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๔.๓ การส่งเสริมการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

 ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหนา้ที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๓/๔.๓.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมท่ีจะตับภารกิจ

และการจัดบริการให้แก่ชุมชน จึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นส่ิงส าคัญ

ประการหนึ่งท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่น  ให้เข้ารับการฝึกอบรม

และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนา

ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ

ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี 

 ๓.๒ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ

กฎหมาย 

 ๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
 

๔. เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จ านวน 16 คน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 ในองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม และหน่วยงานท่ีจัดอบรม 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 



๑๐๒ 

 

 ๖.๑ ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

และหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรม หรือร่วมประชุมสัมมนา

แล้วแต่กรณี 

 ๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง

สมาชิกสภาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเอง 

 ๖.๓ แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่น จัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยผ่าน

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม  
   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ใช้งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
 

๑๐. ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี  

๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 

๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 

๑๑. ตัวชี้วัด 

 สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 16 ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 

 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๔.๓ การส่งเสริมการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

 ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง ได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๓/๔.๓.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย

องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาองค์ กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท

และต้องท าหน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี

กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข

ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับ

ฝ่ายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ได้เล็งเห็นความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง

ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความ

สมดุลในการบริหารงาน  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม มีบทบาทในการปฏิบัติงาน

และการมีส่วนร่วมในการท างาน 

 ๓.๒ เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 

๔. เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม จ านวน ๑๖ คน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม  
 



๑๐๔ 

 

๖. วิธีการด าเนินการ 

 ๖.๑ แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน

เรื่องต่างๆ เช่น แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

 ๖.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีน าข้อมูล

แจ้งในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ี

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน 

 ๖.๓ แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือคณะผู้บริหารจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภา

ท้องถิ่น โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม  
   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 
 

๑๐. ผลลัพธ์ 

 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต  
 ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๔/๔.๔.๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอรัปช่ัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์

ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมหาก

ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า

คอร์รัปช่ันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ และสอดคล้อง

กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน

ภาครัฐ ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิด

ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

๓. วัตถุประสงค์ 

 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปช่ัน 

 ๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 



๑๐๖ 

 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปช่ันและสามารถตรวจสอบได้  

          ๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 

 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต  
 ๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ มิติที่ ๔/๔.๔/๔.๔.๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายรณรงคป์ระชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นท่ีทุกภาค

ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ

ขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้

ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

 ๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 พื้นท่ีในเขตต าบลบางพรม 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

 ๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   

 ๖.๓ จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 

 ๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 ๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 

 ๖.๖ ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีได้รับการร้องเรียนตามข้ันตอน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ๒,๐๐๐.- บาท 



๑๐๘ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดน้อยลง 

 ๑๐.๒ น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 


