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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3 ปี  (พ.ศ.2562 – 2564) 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)  
เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ   ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 
2564)ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและน าไปสู่การปฏิบัติตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย 4 มิต ิดังนี้  

 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  

 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเพ่ือปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ 
พ.ศ.2540และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปจึงขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ    ณ    วันที ่  22   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.   2561  
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ค าน า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปฉบับนี้ เป็นแผนที่ได้รวบรวม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปสีปี  และที่
คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดให้มีขึ้นใหมเ่ป็นการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมแห่งสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล น ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลด้าน
การทุจริต โดยมีเนื้อหาและสาระส าคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงและช่องโหว่ขององค์กรในการกระท าการทุจริต
หรือการปฏิบัติการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล  และเพ่ือช่วยกันขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ฯ  ให้เกิดเป็นผลรูปธรรม   

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงไดแ้สดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล 3 ปี  (พ.ศ.2562 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปต่อไป 
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    แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทจุริตสามปี   (พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๔ )  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป         หนา้ 
 

สารบัญ 
            หน้า 

ค าน า                (ก)  

บทที่ 1  บทน า ……………………………………………………………………………………………………………… 1 -5            
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

                       การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร                             
 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน                               
 เป้าหมาย                                   
 ประโยชน์ของการจัดท าแผน            

ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต …………………………………………………………………………………… 
6 - 13 
            องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 3 ปี  
   (พ.ศ. 2562 – 2564) 

 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต           
   มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต           
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน                
 มิตทิี่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ   
                                           การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 3   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ                                14 - 
101 

ภาคผนวก แบบประเมินผลตนเองการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 
 

 

 

 

 

 



    แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทจุริตสามปี   (พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๔ )  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป         หนา้ 
 

 

 บทท่ี 1 

  บทน า 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

 การวิเคราะหค์วามเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองคก์รโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน   ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับองค์กร พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับองค์กร ไดแ้ก่  
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญ 
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในองค์กร จ าแนกเปน็  7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตดา้นงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์กร 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการ ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้ 

 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  แตพ่บว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไมเ่ข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมร่ัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นทีย่อมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 

 
 
4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ไดแ้ก่  การจัดซื้อ-จัดจ้าง  
เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบ

บริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ไดแ้ก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไมเ่พียงพอต่อรายจ่าย ความยากจน ถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าใหข้้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนท าให้เจ้าหน้าทีต่้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แตใ่นปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้น มองแตป่ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7)  มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกยอ่งคนที่มีเงิน คนที่เปน็เศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉอ้ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ปจัจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไมว่่าจะเปน็ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ 
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผล
ให้ภาพลักษณข์องประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรร์ัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอรร์ัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)  ซึ่งเปน็เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัป
ชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนน
ของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่
อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปน็อันดบัที ่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ไดล้ าดับที่ 
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอ้นให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอรร์ัปชันอยูใ่น
ระดับสูง 
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แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไมว่่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แตป่ัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ไดม้ีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ท าให้การทุจริตเป็นปญัหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางดา้นพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเปน็สังคม 

 

ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยอ่งคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรร์ัปชันเป็นเรื่องปกติ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งนับไดว้่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางดา้นการท างานที่ไม่ไดบู้รณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไมส่ามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ
ขาดความเขม้แข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุง่สู่การเปน็ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ 
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดร้ับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หนว่ยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษร์ักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเปา้หมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์f ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕62 –๒๕๖4) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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ฉะนั้น เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตเกิดขึ้น
ในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงานมีความโปร่งใส การจัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และลดปัญหาการทุจริตได้ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นความพึงพอใจและศรัทธาของ
ประชาชน ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางรูป  ประกอบด้วย  4 มิติ  ได้แก่ 

 

 
มติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติที่  2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการตรวจสอบภาคราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

3.1 เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

3.2 เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  

 3.3 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance)   

๓.๔ เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๓.๕ เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.  เป้าหมาย 

๔.๑ ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธ รรม การขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

๔.๒ เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ  

๔.๓ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔.๔ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

๔.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
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๕.๑ ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการทกงานและชีวิตประจ าวัน  

๕.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
 
 

๕.๓ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

๕.๔ สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

๕.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการากระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3 ปี   (พ.ศ. 2562 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  อ าเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
1. แนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีแนวคิด 4 มิต ิดังนี้ 

มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งประโยชน์หรือการ 

มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

  1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นประกอบด้วย 
  1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
  1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.3 การปลูกจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนประกอบด้วย 
  1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต 
  1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
  1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

 มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  ๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบด้วย 
  2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.2.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
  ๒.2.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

  2.2.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ 
 แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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  2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
 รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ 
 ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
ประกอบด้วย 

 2.4.1 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 2.4.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 
 2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5 มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
   2.4.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
  สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 2.4.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ หน้าที่ 
 เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.4.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน 
 กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

  ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
 ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน ประกอบด้วย 

 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการเงิน 

 การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ  
 กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
  3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี 
 ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

  ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนประกอบด้วย 
  3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และสุขอนามัย 
 ของประชาชนในท้องถิ่น 
  3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ 
 ได้รับระยะเวลา และผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

  ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 3.3.1 การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 3.3.2 การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
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 3.3.3 การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๔.๑ มีการจัดวางระบบและพัฒนาการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ก าหนดประกอบด้วย 
  4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
  4.1.2 มีการติดตามระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ 
 บริหารความเสี่ยง การประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
 ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
  4.2 การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทาง 
 ที่สามารถด าเนินการได้ ประกอบด้วย 
 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ  
 แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
  4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ จ่ายเงิน 
 การหาประโยชน์จากทางทรัพย์สินของทางราชการ 
  4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

  4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
   4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
 กระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 4.4 การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันการทุจริต 
  4.4.1 เข้าร่วมเป็นหรือจัดตั้งเครือข่ายในและนอกพ้ืนที่ ในการป้องกันการทุจริต 
  4.4.2 ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๙ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
 2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

 
หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก 
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา 
และฝา่ยประจ า
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1.1.1 (1) โครงการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

- 
 

- 
 

- 
 

สป. 
งาน

บริหาร
ทั่วไป 

1.1.2 (1) โครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต. บางรูป 
(2) มาตรการ  “การรักษาระเบยีบวินัยของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง” 
(3) โครงการถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงาน 
(4) โครงการวันท้องถิ่นไทย 
 

20,000 
 
- 
 
- 

5,000 
 

20,000 
 
- 
 
- 

5,000 
 

20,000 
 
- 
 
- 

5,000 
 

สป. 
งานบุคคล 

-“- 
 

สป. 
งาน

บริหาร
ทั่วไป 

1.1.3 (1) กิจกรรม  ส่งเสรมิการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม ของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 

- 
 

- 
 

- 
 

สป. 
งานบุคคล 

(2) มาตรการ จัดท าคูม่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- - - สป. 
งานบุคคล 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 (1) โครงการเสรมิสร้างพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย  
(2) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้ประชาชน  

15,000 
 

60,000 
 

15,000 
 

60,000 
 

15,000 
 

60,000 
 

สป. 
งาน

บริหาร
ทั่วไป 

1.2.2 (1) โครงการถนนสวยด้วยมือเรา 
(2) โครงการบริหารจัดการขยะในต าบล 

10,000 
200,000 

10,000 
200,000 

10,000 
200,000 

สป. 
งานแผนฯ 

1.2.3 (1) โครงการจดัอบรมให้ความรู้แนว 
คิดเศรษฐกิจพอเพยีงและการศึกษาดูงาน 

200,000 200,000 200,000 สป. 
งานแผนฯ 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กเยาวชน 

1.3.1 (1) โครงการคณุธรรมสานสายใย
ครอบครัว 
(2) โครงการอบรมศลี 5 น าพาชีวิตให้แก่
เด็กนักเรยีน  

20,000 
 

12,000 

20,000 
 

12,000 

20,000 
 

12,000 

สป. 
งาน

การศึกษา 

1.3.2 (1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน  โดยน าหลักสูตร 
โตไปไม่โกง” มาปรับใช้ใน ศพด. 

- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

สป. 
     งาน            
การศึกษา 

1.3.3) (1) โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้
เศรษฐกิจ พอเพียงให้แก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 สป. 
  งานแผนฯ 

มิติท่ี   1 รวม 10  โครงการ  4 กิจกรรม  2 มาตรการ 592,000 592,000 592,000  
       
 
 



 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๑๐ 

 

 

                   
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
 2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

 
หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ 
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้ านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 
 

สป. 
งานบุคคล 

2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.1 (1) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใส ใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

 - 
 
     

- 
 

- 
 
 

สป. 
งานบุคคล 

2.2.2 (1) กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(2) กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวน 
การจัดหาพสัด ุ
(3) กิจกรรมการด าเนินการในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) 

- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 

กองคลัง 
 

กองกคลัง  
 

กองคลัง 
 
 

2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยไม่ เลือกปฏิบัต ิ
(2) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้น 
การจัดซื้อ–จัดจ้าง 
 

- 
 
 
- 

- 

 
 
- 

- 
 
 
- 

สป. 
งานแผนฯ 

 
กองคลัง 

 

2.3 มาตรการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

   30,000 
 

    30,000 
 

     30,000 
 

ส านัก 
กอง 

2.3.2 (1)  มาตรการ การมอบอ านาจใน
การอนุญาต อนุมัติ สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
(2) มาตรการ การมอบอ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
(3) มาตรการ”การออกค าสั่งมอบหมายงาน
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปและ
หัวหน้าส่วนราชการ” 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

 

สป. 
งานบุคคล 
ครอบคลมุ 

2.3.2 
 
 

 
 
 
 
 



 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๑๑ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
 2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

 
 

หมายเหตุ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงานบุคคล
ในการด าเนิน
กิจการ การ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ ์

2.4.1 (1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนต าบล/และพนักงานจ้างที่
มี ค ว ามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต  มี คุณ ธ ร ร ม
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการบริการ
ประชาชนดีเด่น 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

สป. 
งานบุคคล 

 
 

2.4.2 (1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
กลุ่ม/ องค์กรสาธารณะผู้ท า
คุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  

  20,000 
 

  20,000  
 
 

20,000 
 
 

สป. 
งานแผนฯ 

2.4.3 (1) กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง   

  20,000   20,000 
 

  20,000 สป 
งานแผนฯ 

2.5  มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” 
(2) กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ อบต.บางรูป 

- 
 
- 

- 
 

        - 

 
 
- 

สป. 
งานบุคคล
ครอบคลมุ
ข้อ2.5.1 

 
2.5.2 (1) มาตรการ ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบทั้ งภาครั ฐและ
องค์กรอิสระ 

- - - สป. 
งานบุคคล 

 
 

2.5.3 (1) มาตรการ “ด าเนินการ
เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น  ก ร ณี มี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีของ อบต.บางรูปว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 
 
 
 

- - - สป. 
งาน

บริหาร
ทั่วไป 

 

มิติท่ี  2 รวม    โครงการ 12 กิจกรรม 6 มาตรการ 90,000 90,000 90,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๑๒ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
 2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

 
 

หมายเหตุ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมสี่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่อง 
ทาง ที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าท่ี
ของ อปท. ได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 (1) กิจกรรมปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.บางรูป 
(2) กิจกรรม การให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.  
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

10,000 
 
 

5,000 
 
 

10,000 
 
 

5,000 
 
 

10,000 
 
 

5,000 
 
 

สป. 
งาน

บริหาร
ทั่วไป 

 

3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 
 
(2) มาตรการ “ประกาศ วิธีค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างของ อบต. บางรูป” 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 

สป. 
งานริหาร

ทั่วไป 
 

กองช่าง 
 

3.1.3 (1) กิจกรรมจัดให้มี ช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  อบต.  
บางรูป 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

สป. 
งานงาน
บริหาร
ทั่วไป 

3.2  การรับฟัง
ความคิดเห็น  
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รบั
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางรูป” 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

สป. 
งาน

บริหาร
ทั่วไป

ครอบคลมุ 
3.2  

3.2.2 (1) กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกในการ
ตรวจสอบ 

- - - 

3.2 .3 (1 )กิ จกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้ อ เท็ จจ ริ ง ให้ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์
ร้องเรียนรับทราบ 

- - - 

3.3  การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) โครงการ บูรณการการจัดท า
แผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต. บางรูป 
(2) มาตรการ “แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท า
แผนพัฒนา อบต.บางรูป” 

27,000 
 
- 
 
 

27,000 
 
- 
 
 

27,000 
 
- 
 
 

 
สป.  

งานแผนฯ 
 

3.3.2 (1) กิจกรรมการจัดหาตัวแทน
ประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง 

 - - - กองคลัง 
งานพัสด ุ

3 . 3 . 3 ( 1 )  โ ค ร ง ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางรูป 
(2) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. บางรูป 

- - -  
สป. 

งานแผนฯ 
  

มิติท่ี 3 รวม 2  โครงการ  7  กิจกรรม  3  มาตรการ 62,000 62,000 62,000  



 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๑๓ 

 

 
 

มิต ิ
 

ภารกจิตามมิต ิ
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 

 2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 (1)โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี  
(2) กิจกรรม การจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

หัวหน้า
ส านัก/กอง 

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผล
การรายงานผลการควบคุมภายใน อบต. 
 

- 
 

 

- 
 

- 
 

หัวหน้า
ส านัก/กอง 

4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.1 (1)  มาตรการ “เปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสารเพื่อการตรวจสอบ ก ากับดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้าย” 

- 
 

- 
 

- 
 

สป. 
งาน

บริหาร
งาบบุคล 

4.2.2 (1)  กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนทราบ 
(2) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมกา
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

กองคลัง 
งาน

การเงินฯ 
 

4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการพัฒนา ส่งเสริม ให้
ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ 

50,000 50,000 50,000 สป. 
งาน

บริหาร
ทั่วไป

ครอบคลมุ
4.3.1-
4.3.2 

4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
(2 )  กิจกรรมการมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบัติ งานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

4.4 เสรมิพลังการมี
ส่วนร่วม ของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือการต่อต้าน
การทุจริต 

4.4.1(1) มาตรการ “เฝ้าระวังการ
คอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน” 

- - -  
สป. 
งาน

บริหาร
ทั่วไป

ครอบคลมุ 

4.4.2 (๑) มาตรการ ”มาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต” 
 
 

- - - 

มิติท่ี  4 รวม 2 โครงการ 5 กิจกรรม 3 มาตรการ 50,000 50,000 50,000  

 รวม 4 มิติ 19 โครงการ 28 กิจกรรม 13 
มาตรการ 

794,000 794,000 794,000  



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๑๔ 

 

บทที่  3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที ่1   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง 

ฝ่ายสภา และฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล    
(1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต. บางรูป 
(3) มาตรการ “การรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง” 
(4) โครงการถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงาน 
(5) โครงการวันท้องถิ่นไทย 
(6) กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
(7) มาตรการ “จัดท าคู่มือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

 

ล าดับที่.... 1….. 

1. ชื่อโครงการ   : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล  
  ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)  เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย และจากสภาพปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังและมีส่วนบั่นทอนความ
เจริญของประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน ท าให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่า การที่จะท าให้ปัญหา
การทุจริตคอรร์ัปชันลดน้อยลงหรือให้หมดไปในที่สุดได้นั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ทั้งของ
ภาครัฐ  ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและปัจเจกชนอย่างเข้มงวดและจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึก
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ไปในทิศทางท่ีไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัป
ชัน  ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม  (Legitimacy)  หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability)  หลักความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Efficiency)  และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ของประชาชน  ไปเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการนั้น ยังปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบ
การน าเอาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางในการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐอย่าง
เหมาะสม  ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นเครื่องมือ หรือกลไกในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง 



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๑๕ 

 

หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงาน หรือองค์กรสามารถปฏิบัติเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่
ดีต่อไป  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้จัดท าโครงการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
      3.๑ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและ      
                  จริยธรรม 
 3.2  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่าง ๆไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กร 
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางรูป   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการขออนุมัติงบประมาณ 
 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ประสาน จัดหาวิทยากรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดท าก าหนดการ/รายละเอียดการอบรม 
 6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 -2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  

10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมมากขึ้น 
 10.2 ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากร สามารถน าองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ ในการบริหารจัดการงานให้มี 
        ประสิทธิภาพมากขึ้น 

11.  การประเมินผล 
 ประเมินเอกสารรายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพด้านที่ 5 ของปีที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

************************************* 
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ล าดับที่..... 2… 

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต. บางรูป 

2. หลักการและเหตุผล  
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชน มีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นวิกฤตของโลกที่มา
พร้อมกระแสโลกาภิวัฒน์นั้น  รากฐานส าคัญต้องมาจากการพัฒนาบุคคลในประเทศให้เป็นคนดี  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ภารกิจ ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ให้ใช้อ านาจที่ได้อย่างซื่อสัตย์ สุจริต  ในตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ และการ
จัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติ   ประกอบ มติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้เห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักในภารกิจ หน้าที่ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนได้   จึงได้จัดท า
โครงการ พัฒนาคุธรรมจริยธรรม  ขึ้น     

3. วัตถุประสงค์ 
      3.๑  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
       และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตครอบครัว 
 3.2  เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการ 
       ในการเสริมสร้างสังคม คุณธรรมและสมานฉันท์ 
 3.2  เพ่ือส่งเสริมให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ เกิดความรู้รัก สามัคคี ชอบช่วยเหลือ แบ่งปัน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การ 
บริหารส่วนต าบลบางรูป   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในพ้ืนที่ต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการขออนุมัติงบประมาณ 
 6.2 ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โดยแบ่งเป็น 2  แนวทาง  คือ 
                  6.2.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและพนักงานจ้าง  เข้าวัดท าบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม                            
  6.2.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
  6.2.3 กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียงในพ้ืนที่ 
  6.2.4 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

 



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๑๗ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และรู้จักน้อมน า 
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตครอบครัว 
 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน   
                   การในการเสริมสร้างสังคม คุณธรรมและสมานฉันท์ 

 10.3 พนักงาน เจ้าหน้าที่ เกิดความรู้รัก สามัคคี ชอบช่วยเหลือ แบ่งปันมากข้ึน 

11.  การประเมินผล 
 ใช้วิธีการสังเกต  เอกสาร ภาพถ่าย  ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ  และ
ข้าราชการประจ า  ได้ท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีช่วยเหลือแบ่งปันกัน  เช่น  กิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์  กิจกรรมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   กิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน   เป็นต้น 

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

โครงการล าดับที่....... 3….. 

1. มาตรการ  : มาตรการ  “การรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 เปูาหมายของการบริหารงานบุคคลที่ส าคัญคือ การใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งคือการให้บุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์การก าหนด การบริหารงานบุคคลที่ดีหรือการให้คนปฏิบัติงานได้ดีนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอย่าง
น้อย 3 ประการคือ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความประพฤติดีองค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้ กล่าวได้
ว่าความประพฤติส าคัญมากที่สุด เพราะคนจะมีความรู้ความสามารถดีเพียงใดก็ตามถ้าความประพฤติไม่ดี ความรู้
ความสามารถก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลดีได้ ดังนั้นการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของบุคคล
จึงเป็นเรื่องส าคัญในการบริหารงานบุคคล  และสิ่งที่ใช้ควบคุมความประพฤติ โดยทั่วไปได้แก่ กฎหมาย ระราช
บัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งใช้บังคับหรือควบคุมประชาชนทุกคนที่อยู่ในรัฐ ประเทศ และแคว้นต่างๆ หากผู้ใดฝุา
ฝืนหรือละเมิดจะถูกลงโทษตามความผิดแต่ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างนั้น นอกจากจะถูก
ควบคุมโดยกฎหมายของบ้านเมืองแล้วยังถูกควบคุมความประพฤติโดยวินัยขององค์กรอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้มีการจัดท ามาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขึ้น เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บางรูปประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  โดยก าหนดให้มีรูปแบบในการ 



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๑๘ 

 

ด าเนินการที่ชัดเจน เพ่ือให้การประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพ่ือสร้างความมีระเบียบวินัยของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 3.2 เพ่ือให้การประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.๑ ด าเนินการประชุมระหว่างคณะผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

        เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการรักษาระเบียบวินัยขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
        ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 6.2 จัดท าประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 6.๔ จัดท าประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลรูป  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาหยุดราชการ และการ 
       มาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

 6.5 จัดท าประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างได้รับทราบ 
 ๖.6 ติดตามประเมินผลการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างและรายงาน 
       ผลการประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - พ.ศ.256๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  ได้ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษา

ระเบียบวินัยข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล 

1๑. การประเมินผลมาตรการ 
ประเมินผลมาตรการตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ตรวจสอบได้จากเอกสารรายงานผลการประพฤติปฏิบัติ

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปประจ าปี  
***************************************** 



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๑๙ 

 

ล าดับที่..... 4..... 

1. ชื่อโครงการ   :    โครงการถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด โดยมีภารกิจงานในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นภารกิจงานที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุก
แห่งต้องให้ความส าคัญเป็นล าดับต้นๆ  ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546  ในกระบวนงานบริการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และประชาชนเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  ซึงในการปฏิบัติภารกิจงานขององค์กรนั้นจะต้องน ายุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ มาเป็นกลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนงาน ภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง รวมถึงนโยบายผู้บริหารที่ต้องการให้องค์กรมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้ตระหนักในหลักเกณฑ์แห่งการปฏิบัติ โดยมีเปูาหมายเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานและขับเคลื่อนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีระบบ  งานเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ
ประชาชนมากที่สุดจึงได้จัดท าโครงการ ถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงาน ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
      3.๑ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนงานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
 3.2 เพ่ือให้เป็นเวทีในการจัดอบรมเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการเข้าศึกษา อบรม ของ 
       ผู้บริหาร พนักงาน 
 3.2 เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดข้ึนในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการขออนุมัติงบประมาณ 
 6.2 จัดกิจกรรมประชุมระหว่างผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างทุกเดือน 
 6.3 ประเมินผลโครงการ ความเปลี่ยนแปลง สรุปรายงานผู้บริหาร   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  (โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี   2561 – 2564) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๒๐ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  เกิดการมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนงานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
 10.2  มีเวทีในการจัดอบรมเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการเข้าศึกษา อบรม ของผู้บริหาร  
         และพนักงาน 
 10.3 เกิดความรัก ความสามัคคีขึ้นในองค์กร 

11. การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 ตรวจสอบจ านวนเอกสารรายงานการประชุม ภาพถ่าย การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
ประจ าเดือน 

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

ล าดับที่ ......5..... 

1. ชื่อโครงการ   :   โครงการวันท้องถิ่นไทย 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ก าหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่น
ไทย” เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมข้ึนเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ  แห่งแรกของประเทศไทย  เมื่อ
วันที่  18  มีนาคม  2448 (ร.ศ.124)  
 เพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ  และเพ่ือเป็นการเผยแพร่บทบาท  ภารกิจ  และความส าคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  มีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นการส่งเส ริมการ
จัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 และมาตรา 68 องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางรูป  จึงได้จัดโครงการวันท้องถิ่นไทย “วันท้องถิ่นไทย ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณา 
      โปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมข้ึนเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯแห่ง 
      แรกของประเทศไทย  เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2448  (ร.ศ.124) 

2.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกของพนักงานส่วนต าบล  ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน  ตาม 
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3 เพ่ือสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างในสังกัด 
2.4 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางงรูป      
 

 
 



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๒๑ 

 

5. วิธีด าเนินการ 
 4.1. จัดท าปูายนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างและประชาชนต าบล 
                บางรูป  “วันท้องถิ่นไทย” เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
      เจ้าอยู่หัว 
 4.2. การจัดกิจกรรมถวายสักการะเพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
                เจ้าอยู่หัว  
 4.3.ร่วมด าเนินกิจกรรมท าความสะอาดที่ท างาน  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยด าเนินกิจกรรม     

      Big leaning Day  เวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป  
6. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
  

7. ระยะเวลา  
 3 ปี (ปีงบประมาณ  2562 – 2564) 

8. งบประมาณ         
 งบประมาณ  5,000.- บาท  (โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564) 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

 

10. ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
 8.1 ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่เข้าร่วมโครงการ มีความร าลึกถึงพระมหา 
  กรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ก่อตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.3. ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่เข้าร่วมโครงการ มีความตระหนักในการ 
      ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ  จัดท าและให้บริการสาธารณะด้วยความเต็มใจโดยค านึงถึงประโยชน์ 
      ขององค์กรและประชาชนเป็นหลักมีเพ่ิมข้ึน 
8.5. ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  มีความรัก             
   ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในองค์กรมากขึ้น 
 

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

โครงการที่...... 6.... 

1. ชื่อกิจกรรม    :  กิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
    และพนักงานจ้าง 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและ
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดี มี
ความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กร



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๒๒ 

 

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท า
ทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชกรณียกิจและอัญเชิญพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถแล้วย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง ประมวลจริยธรรมจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมืออันส าคัญอย่างยิ่งใน
การช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติ
ตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการน าประมวลจริยธรรมที่ได้จัดท ามาประพฤติ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงมิให้
เกิดการฝุาฝืนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ก าหนดไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางบรูปจึงได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

บางรูป น าประมวลจริยธรรมที่ได้จัดท าขึ้นไว้แล้ว ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและก ากับความประพฤติ
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน อันเป็นการส่งเสริมศักยภาพและ
ความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

3.2 เพ่ือติดตามผลว่ามีการน าประมวลจริยธรรมที่ได้จัดท า น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและก ากับความ 
       ประพฤติของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร 

 ส่วนต าบลบางรูปมากน้อยเพียงใด  
 3.3 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  

ยึดถือประมวลจริยธรรมเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือก ากับความประพฤติของตน รวมทั้งมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการสาธารณะที่ไร้การทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างปร าและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางรูปสนใจและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเป็นจ านวนมากขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 จัดท าประมวลจริยธรรมให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและเป็น 
 ปัจจุบัน 
6.2 แจ้งประมวลจริยธรรมที่ได้จัดท าให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลบางรูปทราบทุกครั้งที่ได้มีการจัดท า แก้ไขปรับปรุง เพ่ิมเติม หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมให้ลงลายมือชื่อรับทราบด้วย 



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๒๓ 

 

6.3 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม พร้อมกับทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

6.4. แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมให้ผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 256๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารสาวนต าบลบางรูป 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑0.๑ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปองค์การ  

          เกิดความตระหนักและใส่ใจในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามประมวลจริยธรรมที่ได้ก าหนดไว้ 
๑0.2 ประชาชนหรือผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้รับความพึงพอใจและประทับใจ 

          ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          บางรูปอันจะน าไปสู่การบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี และสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วไป 

11. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ที่เข้าร่วม 

กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและไม่กระท าผิดประมวลจริยธรรมที่ก าหนด 
 

*************************************** 
ล าดับที่...... ๗…. 

 

1. ชื่อมาตรการ    : มาตรการ “จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัด
ให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  
ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Lnterest) ส านักงานคณะกรรมการการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๒๔ 

 

2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อัน
รวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือเป็นเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญท่ีจะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ให้บุคลากร 
       ผู้ปฏิบัติงานไดน้ าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ 
       ทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย /ผลผลิต 
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
 6.2 จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 6.3  ตรวจสอบความถูกต้อง  
 6.4 จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 256๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๒๕ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

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

มิติที ่1   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  (8) กิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  
  (9) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้ประชาชน 

(10) โครงการถนนสวยด้วยมือเรา 
(11) โครงการบริหารจัดการขยะในต าบล 
(12) โครงการจัดอบรมให้ความรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการศึกษาดูงาน 

 

ล าดับที่ ...8…. 

1. ชื่อโครงการ   : โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันประชาธิปไตยของไทย มีการเรียกร้อง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคเพ่ือความเท่าเทียมกัน

มากเกินไปจนบางครั้งไปกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนจนกลายเป็นเสรีเฟูอ เพราะมีบ่อยครั้งที่การเรียกร้องสิทธิ
เสรีภาพเพ่ือความเสมอภาคดังกล่าว ไปกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยการละเมิดกฎหมาย และไม่
เคารพสิทธิของผู้อ่ืน และหลักส าคัญท่ีขาดหายไปซึ่งเป็นส่วนส าคัญ คือหลักภราดรภาพเป็นหลักการที่แสดงถึงความ
รักความผูกพันกันฉันท์พ่ีน้องไม่แบ่งแยกภูมิภาคถ่ินที่อยู่อาศัย ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ชนชั้น เพศ ผิวพรรณ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน รองลงมาคือหลักเหตุผลส่วนใหญ่จะเป็นเหตุผลเข้าข้าง
ตัวเองและพวกพ้อง การเข้าใจแนวทางวิถีประชาธิปไตยแบบไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยไม่สมบูรณ์ ประชาชนขาดส านึกในการให้ความส าคัญกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น การใช้
หลักการเสียงข้างมากตัดสินการกระท าที่ไม่ถูกต้องตามคุณธรรม จริยธรรมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง โดยตัดสินตามกลุ่ม
บุคคลที่มากกว่าหรือพวกพ้องของตนโดยไม่นึกถึงเหตุผล การลงคะแนนเลือกตั้งโดยมีการยอมขายเสียงเพ่ือแลกกับ
การลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น 

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาชนเป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตยซึ่งสอดคล้องกับหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองที่เข้มแข็งจะเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศและประชาชนไปสู่ความเจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืน เป็นสังคมที่มีระเบียบ วินัย 
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยจึงต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถี
ประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปเห็นถึงความส าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประชาธิปไตยภาค
ประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง รับทราบสิทธิเสรีภาพของตนเอง และส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  จึงได้จัดท ากิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยข้ึน 

 



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๒๖ 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองดีตามหลักการประชาธิปไตยท่ีถูกต้องให้แก่ 

       ประชาชน 
3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตยท่ีแท้จริงโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ประชาชน 
3.3 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักวิถีประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน 

 
4. เป้าหมาย 

ประชาชนในต าบลบางรูป และเจ้าหน้าที่ในองค์กร  จ านวน  35  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป   

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 ประสานกับส านักงาน ปปช. จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และเอกสารให้ 
      ความรู ้
6.2 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมติงบประมาณจากผู้บริหาร 
6.3 ท าหนังสือเชิญประชาชนหรือประสานงานด้วยระบบโทรศัพท์หรือระบบLine ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม 
6.4 จัดอบให้ความรู้แก่ประชาชนในเดือนเมษายน  
6.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณด าเนินงาน 
งบประมาณ  15,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป   

10. ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรมจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตยท่ี

แท้จริงโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

11. การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ตรวจสอบได้จากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

12. ตัวช้ีวัด แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
- เอกสารโครงการ 
- หนังสือประสานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
- ภาพถ่าย 



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๒๗ 

 

 ล าดับที่ ....9..... 

1. ชื่อกิจกรรม  : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้ององกันและปราบปรามการทุจริตแก่ประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้น พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่
69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนจะเป็น
ส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลง ทั้งนี้การสร้างจิตสานึกและความตระหนักรู้แก่
ประชาชนในเรื่องการปูองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในกรณีศึกษา
ต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่/รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตขึ้นเพ่ือให้ประชาชนได้แจ้งข้องมูลการ
ทุจริต รวมถึงได้เผยแร่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้ อปท. หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนเกิดจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องของการปูองกันและปราบปรามการทุจริต จนเกิดเป็นความร่วมมือ 

ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  

6. วิธีด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จัดท าช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริต และน าข้อมูลเกี่ยวกับการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ข้อมูลจาก ส านักงาน ป.ป.ช. และค าพิพากษาในคดีเก่ียวกับการทุจริต
เผยแพร่ผ่านทางต่างๆ  ให้ประชาชนทราบ เช่น ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ /แสดงความ website , facebook , line 
และบอร์ดประชาสัมพันธ์  

 7. ระยะเวลาดาเนินการ  
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณ  50,000 บาท 

 



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๒๘ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ  
งานบริการทั่วไป ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
       ร้อยละของช่องทางการสื่อสารที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ ร้อยละ 100  

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

ล าดับที่ .......10......  

1. ชื่อโครงการ     :   โครงการถนนสวยด้วยมือเรา 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
มาตรา 67  (2) ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า 
ทางเดิน และที่สาธารณะ ฯ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 16 (17) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประกอบกับ ในพ้ืนที่ต าบลบางรูปนั้นมีเส้นทางคมนาคม
สายหลัก สายรองเป็นจ านวนมาก ทั้งที่เป็นถนนลาดยาง ถนน คสล. และถนนหินคลุก/ลูกรัง ที่มีสภาพช ารุดทรุด
โทรมซึง่จะต้องด าเนินการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก ปลอดภัย 
สวยงาม น่าใช้สัญจรไป-มา 
 ด้วยความตระหนักในภารกิจหน้าที่ และเพ่ือต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ต าบลได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด  ซ่อมแซมพัฒนาถนนที่เป็นหลุมบ่อ หรือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนน
ให้มีความสวยงามน่าอยู่ น่ามอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปจึงได้จัดท าโครงการ “ถนนสวยด้วยมือเรา”ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้องค์กรชุมชนท้องถิ่น เป็นองค์กรชุมชนท้องถิ่น ที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่น่ามอง 
3.2 เพ่ือสร้างความส านึกและความตระหนักให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนได้บ าเพ็ญประโยชน์

ร่วมกัน  
3.3  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ถนนในพ้ืนที่ต าบลบางรูป  มีความสะอาด ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์สองข้างที่น่าอยู่ น่ามอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในพ้ืนที่ต าบลบางรูป 
 

3. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการขออนุมัติงบประมาณต่อผู้บริหาร 
 6.2 จัดหายางมะตอย หรือยางมะตอยถุง และ/พันธ์ไม้ประดับ 
 6.3 ประสานเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
 6.4 ด าเนินการตามกิจกรรมในโครงการที่ก าหนด 



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๒๙ 

 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ 10,000.-  บาท  (โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี  ปี 2561 – 2564)    

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิชาการและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ถนนสาธารณะในพ้ืนที่ต าบลบางรูป  ได้รับการปรับปรุง พัฒนา ให้เป็นถนนสีขาว (สะอาด สวยงาม น่าอยู่ 
น่ามอง)  มีจ านวนเพิ่มขึ้น อย่างน้อยปีละสาย 

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

ล าดับที่...... 11……. 

1. ชื่อโครงการ   :    โครงการบริหารจัดการขยะในต าบลบางรูป  

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัญหาขยะมูลฝอยจัดได้ว่าเป็นปัญหาวิกฤติในทุกพ้ืนที่ ทั้งในหมู่บ้าน/ชุมชน ในเมืองเล็ก เมืองใหญ่  ทั้งนี้ 
สืบเนื่องมาจากความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจ สังคม การขยายตัวของเมือง  บริษัท ห้างร้าน  โรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้าสู่ชุมชนมากขึ้น  ประกอบกับความมักง่าย ความสะดวกสบายของคน จึงท าให้ปัญหาขยะ
กลายเป็นปัญหาวิกฤติของประเทศและของโลกเฉกเช่นปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ
องค์กรหนึ่ง ที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนคนท้องถิ่นมากที่สุด  ซึ่งตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา 16 ข้อ 17  ก าหนดให้ อบต. มีอ านาจหน้าที่ใน
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ประกอบ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มี
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ ว4437  ลงวันที่  31 สิงหาคม 2559  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยให้ด าเนินการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทยไร้ขยะ”และแนวทาง “ประชารัฐ”ระยะ 1 ปี  โดยใช้หลัก 3Rs คือ การใช้น้อย การใช้ซ้ า  และการน า
กลับมาใช้ใหม่  โดยมีเปูาหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ ลงร้อยละ 5  

 ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการลดปริมาณขยะของประเทศ บ้านเมืองมีความ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้จัดท าโครงการ “จัดการขยะชุมชน  ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
      3.๑ เพ่ือให้มีคณะท างานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับท้องถิ่น/หมู่บ้านในการบริหาร 
       จัดการขยะของท้องถิ่น/ หมู่บ้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 3.2  เพ่ือให้ท้องถิ่น มีความสะอาดน่าอยู่ น าสู่ “จังหวัดสะอาด” อย่างยั่งยืน   เป็นไปตามเปูาหมาย 
  รวมของประเทศท่ีต้องการให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงร้อยละ 5   

 



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๓๐ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 หมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลบางรูป  จ านวน  9 หมู่บ้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ในพ้ืนที่ต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าโครงการขออนุมัติงบประมาณ 
 6.2 ประสานแต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหาร 
 6.3 ประชุมคณะท างาน ฯ  / จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
 6.4  ด าเนินการ จัดการปัญหาขยะมูลฝอยในรูปแบบต่าง ๆ 
 6.5. รายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดทราบ ทุกวันที่ 28 ของเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ 200,00.- บาท  (โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี  ปี 2561 -2564 )   

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิชาการและแผน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ในรูปของคณะท างาน 
                    ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระดับท้องถิ่น/ หมู่บ้าน 
 10.2 การบริหารจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 10.3 ปัญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่น/หมู่บ้าน   มีอัตราลดลง 
 

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

ล าดับที่.....12…… 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดอบรมให้ความรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการศึกษาดูงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

ในสภาพของสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากกระแสของเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีที่ก้าวล้ าไปอย่างรวดเร็ว  การคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว และมีหลายช่องทางให้เลือกใช้ ย่อมส่งผล
กระทบต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชน
ส่งผลให้แต่ละครัวเรือนมีรายจ่ายที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ในขณะที่รายได้ของประชาชนกลับมีแนวโน้มในด้านตรง
ข้ามกัน  ซึ่งจ าเป็นที่ประชาชนต้องมีการพัฒนาตนเองให้สามารถเตรียมรับกับสภาพทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือ



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๓๑ 

 

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการเพ่ิมรายได้แก่กลุ่มสมาชิก การหาช่องทางในการลด
รายจ่าย ตลอดจนหาช่องทางเพ่ิมโอกาสในการสร้างอาชีพ  ตามปัจจัยที่ชุมชนมีอยู่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  ในฐานะหน่วยงานที่จะต้องพัฒนาส่งเสริม พัฒนา  ให้ความรู้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการนี้ขึ้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการดังกล่าว เพ่ือน า
ความรู้ที่ได้จากการอบรมและประสบการณ์ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานกับท้องถิ่นอ่ืน น ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ชุมชนทีม่ีอยู่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. วัตถุประสงค์   
 4.1 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกองค์การบริหารส่วน 
       ต าบลในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

4.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้น ากลุ่มเกษตรกรในต าบลบางรูปได้รับความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานและน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

4.3 เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

4.4 เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน 

5. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป / สมาชิก อบต. /พนกังานส่วนต าบล/ลูกจ้าง/ผู้ดูแลเด็ก
ก านันและผู้ใหญ่บ้าน / ผู้น ากลุ่มเกษตรกรในต าบลบางรูป จ านวน 60 คน  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป และสถานที่ไปศึกษาดูงาน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณจากผู้บริหาร  

6.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอบรมให้ความรู้และประสานกลุ่ม/องค์กรที่ 
             จะไปศึกษาดูงาน 

6.๓ ด าเนินการอบรมและศึกษาดูงาน 
6.4 ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ  ตลอดจนข้อเสนอแนะ ปัญหาต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุง  และเป็น 
      ข้อมูลในการด าเนินโครงการต่อไป 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ 200,000.- บาท  (โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี  ปี 2561 -2564 )   

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิชาการและแผน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๓๒ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป/สมาชิก อบต. /พนกังานส่วนต าบล/ลูกจ้าง/ผู้ดูแลเด็กก านัน
และผู้ใหญ่บ้าน / ผู้น ากลุ่มเกษตรกรในต าบลบางรูป มีความรู้ความเข้าใจ และมีการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

มิติที ่1  การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต 

1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 (13) โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
 (14) โครงการอบรมศีล 5 น าพาชีวิตให้แก่เด็กนักเรียน 
 (15)  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน  โดยน าหลักสูตร โตไปไม่โกง” มาปรับใช้ใน ศพด. 
 (16) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงให้แก่โรงเรียนในพ้ืนที่ 
 

ล าดับที…่….13….. 

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุ  
 ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก อันเป็นผลพวงมาจากการ
พัฒนาประเทศและการดิ้นรนต่อสู้ของประชาชนเพ่ือการด ารงชีวิต สถาบันครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงเข้า
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น การพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลักให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความมั่งค่ังร่ ารวย หรือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นการพัฒนาแบบแยกส่วนท าให้เกดิกระบวนการดึงคน
ออกมาจากครอบครัว แยกพ่อแม่ ลูกหลาน ปูุย่าตายายออกจากกัน ซึ่งผลของการพัฒนานั้นแม้จะท าให้ครอบครัว
ไทยมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีความสุขสบายด้านวัตถุมากขึ้น แต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เคยแนบแน่น
และอบอุ่นก็เริ่มเลือนหายไป เปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แนบแน่นดังก่อน ความผูกพันกันในเชิงอารมณ์และ
ความรู้สึกค่อนข้างน้อย คนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันน้อยลง พ่อแมม่ีหน้าที่แสวงหาทรัพย์สินเงินทองและวัตถุ 
เพ่ือมาเลี้ยงดูปรนเปรอความสุขให้ลูก ส่วนลูกซ่ึงต้องท าหน้าที่เรียนหนังสือ ก็ถูกวัฒนธรรมต่างชาติและอบายมุขชัก
จูงไปในทางที่เสื่อมเสียการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นไปตามยถากรรม เด็กๆ เรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้าน
มากกว่าสังคมในบ้าน สภาพการณ์เช่นนี้หลายคนมองว่าสถาบันครอบครัวไทยก าลังตกต่ าอยู่ในสภาพใกล้ล่มสลายไม่
มีความเป็นครอบครัวเหลืออยู่  
 ฉะนั้น การสร้างจิตส านึกให้ครอบครัวเกิดความรักความหวงแหน ตลอดถึงสามารถปลูกฝังและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมมีการท ากิจกรรมร่วมกัน รู้จักหน้าที่ของตนเอง ท าให้ครอบครอบครัวอบอุ่นและมีความเข้มแข็ง
และสามารถลดปัญหาความรุนแรง การทะเลาะวิวาทในครอบครัว องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้จัดท า
โครงการ คุณธรรมสานสายใยครอบครัว ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ครอบครัวเกิดความรักความหวงแหน ตลอดถึงปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม 
                  จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน 



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๓๓ 

 

 3.3 เพ่ือให้ครอบครัวใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 3.4 เพ่ือสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็งลดปัญหาความรุนแรง การทะเลาะวิวาทในครอบครัว 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 สมาชิกครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก ปูุ ย่า ตา ยาย) ในพื้นที่ต าบลบางรูป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในพ้ืนทีต่ าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมคณะท างาน 
 6.2 จัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 6.3 รับสมัครครอบครัวในพ้ืนที่ต าบลบางรูปเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
 6.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 6.5 ด าเนินงานตามโครงการ (ก าหนดการ) 
 6.6 ติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ 20,000.- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการศึกษาฯ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สามารถสร้างจิตส านึกให้ครอบครัวเกิดความรักความหวงแหนตลอดถึงสามารถปลูกฝังและ 

เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม 
 10.2 สามารถส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน 
 10.3 ครอบครัวสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 10.4 ท าให้ครอบครัวอบอุ่นและมีความเข้มแข็งและสามารถลดปัญหาความรุนแรง การทะเลาะวิวาทใน 
                  ครอบครัว 
 

************************************************* 
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ล าดับที…่…14….. 

1. ชื่อโครงการ    :   โครงการอบรมศีล 5 น าพาชีวิตให้แก่เด็ก 

2. หลักการและเหตุ  
 จากปัญหาความขดัแย้งของผู้คนที่เกิดขึ้นในสังคมท าให้เห็นถึงการขาดความรัก ความสามัคคี ความ
ปรองดอง ผู้คนเริ่มมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น ความดีงามในจิตใจเริ่มลดน้อยถอยลง การเข้าถึงหลักธรรมะเป็นสิ่งที่
ยากมากข้ึน โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่ได้ซึมซับรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เหล่านี้เข้าไปอยู่ทุกวี่วัน ซึ่งเยาวชนบางคน
อาจจะยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมที่พบเห็นจากสื่อต่างๆ อะไรที่เรียกว่าถูกแล้วอะไรที่เรียกว่าผิด  
การปลูกฝังสร้างจิตส านึกที่ดี มีจริยธรรม ด้วยการน าธรรมะเข้าไปกล่อมเกลาจิตใจให้กับเยาวชน และสร้างความ
เข้าใจในเรื่องของศีล 5 ที่ทุกคนสามารถน าไปใช้กับการด าเนินชีวิตว่าเขาจะน าไปใช้ได้อย่างไร ให้ชีวิตเป็นปกติสุข
และด าเนินชีวิตต่อไปอย่างไรไม่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงาม ที่ผ่านมาวัยเด็กถือว่าห่างไกลธรรมะมาก และบางคนยังท่อง
ศีล 5 ไม่ได้ก็มี โครงการนี้อย่างน้อยก็ท าให้เด็กๆทุกคนได้รู้ว่า ศีล 5 ข้อมีอะไรบ้าง เมื่อรู้ว่าศีล 5 ข้อมีข้อห้าม ในสิ่ง
ไม่ดีอะไรก็จะพึงระวังและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ผิดในสังคม สิ่งที่ผิดในตนเอง เช่น สิ่งผิดในสังคม คือ การฆ่าสัตว์ 
การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม ส่วนสิ่งผิดในตนเอง คือ การพูดเท็จ นินทา และการดื่มสุรา ยาเมา ยาเสพติด 
ท าให้ขาดสติ และเกิดความประมาทนั่นเอง   

 ฉะนั้น เพ่ือต้องการปลูกฝังความดี การมีคุณธรรม จริยธรรมให้ให้แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางรูป จึงไดจ้ัดท าโครงการอบรมศีล 5 น าพาชีวิตให้แก่เด็ก ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เด็กได้รับการปลูกฝังสร้างจิตส านึกท่ีดี มีจริยธรรม  
 3.2 เพ่ือให้เด็กได้เข้าใจเรื่องของศีล 5 
 3.3 เพ่ือให้เด็กน าศีล 5 ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เด็ก/เยาวชน ในพ้ืนที่ต าบลบางรูป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมคณะท างาน 
 6.2 จัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 6.3 รับสมัครเด็กเยาวชนในพื้นที่ต าบลบางรูปเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
 6.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 6.5 ด าเนินงานตามโครงการ (ก าหนดการ) 
 6.6 ติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๓๕ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ 12,000.- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการศึกษา ฯ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เด็กได้รับการปลูกฝังสร้างจิตส านึกท่ีดี มีจริยธรรม  
 10.2 เด็กได้เข้าใจเรื่องของศีล 5 
 10.3 เด็กน าศีล 5 ไปใช้ในการด าเนินชีวิต  และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

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

ล าดับที…่…15….. 

1. ชื่อโครงการ :โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนโดยน าหลักสูตร โตไปไม่โกง มาปรับใช้ในศพด. 
 

2. หลักการและเหตุ  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถือเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (2-5 ปี) โดยมุ่งเน้นพัฒนาเด็กปฐมวัย

ให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กที่เข้ารับการศึกษาในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยของรัฐบาล เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ได้มีมติเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และให้หน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม และยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้าน
ทุจริต ที่ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมตามช่วงอายุ
ของเด็ก 

 หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เปี่ยม
ไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมทั้งมีความรักในความถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการด าเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน
ที่ขาดเสียมิได้ในการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และต่อการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน สังคม และ
ประเทศชาติ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
 3.2 ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป    

 

 



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๓๖ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า 
 5.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกรวด 
 5.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางรูป 

 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมคณะท างาน 
 6.2 เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ตามศักยภาพ 
 6.3 ประชุมวางแผนสร้างหลักสูตร 
 6.4 จัดท าแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 6.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนและผู้ปกครอง 
 6.6 ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
 6.7 ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  
 6.8 ประเมินผลการสอน 
 6.9 การเผยแพร่กิจรรม 
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ  50,000.- บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการศึกษาฯ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เด็กมีความเป็นพลเมืองที่ดี  
 10.2 เด็กมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 10.3 เด็กมีพฤติกรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  

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

ล าดับที่ ....... 10..... 

1. ชื่อโครงการ   :   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนในพ้ืนที่ 
2. หลักการและเหตุผล  
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ราชการที่  9 
ที่ได้ทรงพระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทย ให้ใช้ส าหรับเป็นหลักปฏิบัติตนในการด ารงชีวิต ให้อยู่บนทางสายกลาง 
บนพืน้ฐานความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลและการสร้างภูมิคุ้มในตัวที่ดีในตัว โดยอาศัยความรู้คู่คุณธรรมมาเป็น
แนวทางประพฤติปฏิบัติ น าสู่ครอบครัวและสังคมที่สงบสุข เด็กและเยาวชนถือเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติให้เจริญเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง การส่งเสริม สนับสนุนให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการเรียนการสอน  การฝึกทักษะอาชีพการเกษตรพ้ืนฐานควบคู่กันไป จะเป็นการฝึกทักษะใน



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๓๗ 

 

การด ารงชีวิตให้แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัยในลักษณะน าท า น าพา เกิดผลงาน มีรายได้ระหว่างเรียน เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ประกอบ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 67 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  เห็นว่าเด็กเยาวชนถือเป็นทรัพยากรที่มี
คุณคา่ยิ่งของประเทศชาติ  การสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้เรียนรู้ถึงวิถีทางในการด ารงตน ด ารงชีวิตที่
เป็นไปในทางที่ถูกต้อง  จะท าให้สังคม ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข  จึงได้จัดท าโครงการ  ส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ขึ้น   
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ส่งเสริมให้โรงเรียน ได้น าแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการเรียนการสอน  
  และการฝึกปฏิบัติจริงให้แก่เด็กนักเรียน                   
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  
 3.3 เพ่ือส่งเสริมเด็ก เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
  ในการด ารงตน ด ารงวิถีชีวิตให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องต่อไปในอนาคต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลบางรูป  3  โรงเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด   โรงเรียนบ้านบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมโครงการที่โรงเรียนประสานขอรับเงินอุดหนุนเข้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
            6.2 เสนอสภาพิจารจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่ขอ 
 6.3 จัดท าบันทึก/โครงการเพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่ขอ ไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
 6.4 ให้โรงเรียนรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบหลังเสร็จสิ้น 
       โครงการ 
 6.5 องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการที่สนับสนุน  สรุปรายงาน 
                  ผู้บริหารทราบ 

 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ   2562  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณด าเนินการ  โรงเรียนละไม่เกิน 50,000.- บาท   

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิชาการและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



 

 

        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ ๓๘ 

 

 10.1 โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลบางรูป ได้น าแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการเรียน     
         การสอน และการฝึกปฏิบัติจริงให้แก่เด็กนักเรียน  

  10.2 มีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  
 10.3  เด็ก เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ 
                     ด ารงตน ด ารงวิถชีีวิตให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องต่อไปในอนาคต 
 

*********************************** 
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มิติที่ 2   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 

2.1  การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตขอผู้บริหาร 
 (1)   กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ .....1...... 
 
๑. ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้ององกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  

๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุง่สู่การเปลี่ยนประเทศท่ีมี 
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดร้ับความ
รว่มมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษร์ักษาผลประโยชน์ของชาติ  และ
ประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”   มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI)  ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น    เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม 
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุง้เน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตอ้งให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น   และส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปญัหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้ 
เทา่ที่จ าเปน็ตามกรอบกฎหมายก าหนด และตอ้งเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการ
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บริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์  
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
 ๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
          ท้องถิ่น 

๖.๒ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ต่อสาธารณชนภายในเขตพ้ืนที่ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณ  10,000.- บาท  (โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี   2561 – 2564) 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๑๐. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต 
ของบุคลากรได้ 
 

********************************* 
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มิติที่ 2   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 

2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 (2) กิจกรรมสร้างความโปร่งใส ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 (3) กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  (4) กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวน การจัดหาพัสดุ 
  (5) กิจกรรมการด าเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
  (6) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน 
    โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 (7) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง 
  

ล าดับที่ ......2…….. 

1. ชื่อกิจกรรม  :    กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545 ลงวันที่  9  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนก่อนมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล
ในแต่ละปี พนักงานจ้าง ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้บริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ 
     ตรวจสอบได้  
3.2 เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานส่วนต าบลบางรูป 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  
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6. วิธีด าเนินการ  
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลบางรูป รวบรวมและ
เสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ฯ 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลเสนอมา  โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545 ลงวันที่  9  เดือน ธันวาคม  
พ.ศ.2545 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้งมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 10.2 พนักงานมีความกระตือรือร้นและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

********************************* 
ล าดับที่......3........ 

1. ชื่อกิจกรรม  : กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล 
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารการเงินของคลังองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย แล้วจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิก
เงินจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการ ขัน้ตอนที่ถูกต้อง มีคามสุจริต โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามที่กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ก าหนดไว้ 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือมีการรับและจ่ายมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือมีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระบุวัตถุประสงค์ มีที่มา ที่ไปของการรับและจ่ายอย่างชัดเจน 
 3.3 เพ่ือให้การเบิกจ่ายมีความสมบูรณ์ ชัดเจน ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนท าฎีกาเบิกจ่าย 

 6.2 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดท าฎีกาของแต่ละกอง ต้องส่งเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายกลับไป 
ที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเพ่ือตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้งก่อนส่งฎีกาไปฝ่าย 
การเงิน 

6.3 ฝ่ายการเงินรับฎีกา ลงเลขท่ีคลังรับ และตรวจสอบงบประมาณการเบิกจ่าย 
6.4 ฝ่ายการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายฎีกา ว่าครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ 

        กฎหมายหรือไม่ และจัดท ารายงานการจัดท าเช็ค เพ่ือจ่ายให้กับเจ้าหนี้ต่อไป 
6.๕ มีการตรวจสอบการด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการโดย 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้ง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ  2562-2564 )  

8. งบประมาณด าเนินงาน 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่ท่ีจัดท าโครงการมีการตรวจสอบเอกสารก่อนการเบิกจ่ายได้ถูกต้องครบถ้วน และท าให้ 
การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการทุกครั้ง 
 

*************************************************** 
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ล าดบัที่.......4........ 

1. ชื่อกิจกรรม :   การพัฒนาแผนและกระบวน การจัดหาพัสดุ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ซ่ึง

ก าหนดใหม้ีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชน การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
๒๕๓๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
๓.2 เพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงา และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน 
      การจัดหาพัสดุ 
๓.๕ เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการรายงานผู้บริหาร 

 ๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ผู้อ านวยการกองคลัง   
 ๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นรอ้ยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน 

     งบประมาณ 
๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

 ๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3   ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด 

ความคุม้คา่เป็นประโยชน์กับประชาชน 
 ๑๐.๒ ผู้บริหารมีขอ้มูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๓ ประชาชนไดร้ับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

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

ล าดับที่ ........5…….. 
 
1. ชื่อกิจกรรม   :  กิจกรรมการด าเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - 
GP)     

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในปัจจุบันระบบการจัดจัดซื้อจัดจ้างจะต้องปฏิบัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างต้อง
ลงในระบบในระบบ e-GP เท่านั้นและเมื่อส่วนราชการได้จัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในแต่ละ
ขั้นตอนซึ่งผ่านการอนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทีพั่สดุจะต้องบันทึกข้อมูลเอกสารการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางเรียกว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยเล็ก
ทรอนิกส์  (ระบบ e - GP)  ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็วครบถ้วนทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐที่มี 
  ความถูกต้องได้รวดเร็วครบถ้วนและทั่วถึง 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และส่วนราชการสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐได้ในลักษณะ Online 
 3.4 เพ่ือเร่งรัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของ 
 รัฐบาล 

4. เป้าหมาย /ผลผลิต 
 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปงลงทะเบียนเข้าใช้งาน จะได้รหัสของหน่วยงานมาเพ่ือ 

 ท าการเข้าระบบ 
 6.2 น าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในแต่ละขั้นตอนซึ่งผ่านการอนุมัติของหัวหน้า 
 ส่วนราชการเรียบร้อยมาบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์( e - GP) 
 6.3 ท าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ในการเข้าติดตามข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์( e - GP) 
ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ทางระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์( e- GP) ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 
ท าให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตรวจสอบได้ 
 

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

ล าดับที่  ........6………. 

1. ชื่อกิจกรรม :   กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ 
  ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ได้ปฏิบัติงานโดนค านึงถึงหลักการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่ง ที่เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ
สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุญาต อนุมัติ ในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ติดตามความคืบหน้าและแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่
ละกระบวนงานให้สั้นลง และก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละกระบวนงานให้ประชาชนทราบชัดเจน 



 

       แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทจุริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้  46 
 

และจัดสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการให้เกิดความ
พอใจสูงสุดโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการในงานบริการด้านต่าง ๆ กับองค์การบริหาร 
       สว่นต าบลบางรูป 
 3.2 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจอย่างทัดเทียมกัน 
       โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
 ประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม 
        กันไม่เลือกปฏิบัติ 
 6.2  ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิชาการและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนผู้มาใช้บริการในงานบริการด้านต่าง ๆ กับองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปมีความพึง 
                    พอใจมากขึ้น 
 10.2 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจอย่างทัดเทียมกัน 
         โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 10.3 ไม่มีกระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนสาธารณะแก่ประชาชน 

 
************************************* 
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ล าดับที่......7........ 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเองทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดบริการต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ ภายใต้อ านาจหน้าที่และที่กฎหมายก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนต าบล จะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับ เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2๕40 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 มาตรา  23  ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ที่จะได้รับ
ระยะยาวประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป เป็นไปด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น  จึงได้ได้ด าเนินกิจกรรม การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปทุกกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย /ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ที่ด าเนินการในระบบ EGP ไว้แล้ว 
ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น  ทางเว็ปไซด์  บอรด์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต. หนังสือ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  และหมู่บ้านต่าง ๆในพ้ืนที่ต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ด าเนินการจัดท าประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
 (e-GP) 
6.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนรับทราบ 
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 ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ติดประกาศท่ีบอร์ด อบต. ส่งให้สถานีวิทยุ ประชาสัมพันธ์อ าเภอ จังหวัด 
 6.3 น าข้อมูลประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้างที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนามแล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างตามช่องทางต่างๆ อย่างน้อยสองทางขึ้นไป 
 10.2 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวการจัดซื้อ จัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโครงการที่ 
   จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 

 10.3 การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน สามรถมาตรลดปัญหาการร้องเรียน   
   หรือทุจริตในการการจัดซื่อจัดจ้างได้  
 

*********************************** 
มิติที่ 2   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 

2.3  มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 (8) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 (9) มาตรการ การมอบอ านาจในการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 (10) มาตรการ การมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 (11) มาตรการ”การออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วน 
       ต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ” 
 

ล าดับที่....8...... 

1. ชื่อกิจกรรม  :   กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนจัดให้มีการ
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รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด 

เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบล 
บางรูป จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ แก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 4.2 ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 
 4.3 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ และการปฏิบัติ 
  ราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ จัดท าบันทึกขออนุมัติด าเนินกิจกรรม 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง
ใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือ
การปฏิบัติราชการใดๆให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 6.4 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป พร้อมทัง้จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

6.5 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง 
 การปฏิบัติราชการ 
6.6 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกฯและหัวหน้าหน่วยงานทราบ 
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๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ. 2564) 

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด / กองคลัง / กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 หัวหน้าส่วนราชการ /เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ 
   ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 10.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

10.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 

*************************************** 
ล าดับที่....9...... 

 
1. ชื่อมาตรการ  :   มาตรการ “การมอบอ านาจในการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ  และขอบข่าย
ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ และเหมาะสมเพ่ือให้งานบริการ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 ดังนั้น  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน ซึ่งเป็นหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อยู่ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่  
  ตามท่ีกฎหมายก าหนดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
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 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ และการปฏิบัติ 
      ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 4.2 ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วขึ้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้งมอบหมายรองนายก อบต. ปลัด  
      หรือหัวหน้าสว่นราชการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.๒ จัดท าค าสั่งมอบอ านาจการตัดสินใจและแจ้งผู้ที่ได้รับมอบอ านาจและทุกส่วนราชการทราบถือ 
      ปฏิบัต ิ
6.3 จัดท าประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง ที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 หัวหน้าส่วนราชการองค/์เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ      
        ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 10.2 การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนและบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

*************************************** 
ล าดับที่....10...... 

1. ชื่อมาตรการ  :   มาตรการ “การมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่) 6 
พ.ศ. 2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่อง หลายประการ
รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลากหลายฉบับที่บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้  
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การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการ
บริหารงาน และเกิดช่องว่างในการประพฤติชอบในขั้นตอนต่าง ๆ ขึ้นได้  ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่
อาจเกิดข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้ก าหนดมาตรการการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางรูป  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ ตามที่ 
                กฎหมายก าหนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน 
 3.3 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ 
       บ้านเมืองที่ดี และเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ และการปฏิบัติ 
      ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 4.2 ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วขึ้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอพิจารณาเพ่ือมอบ 
      อ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสังการ อนุญาต การอนุมัติและการปฏิบัติราชการใดๆไปสู่ 
 ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง 
6.๒ จัดท าค าสั่งมอบอ านาจการตัดสินใจและแจ้งผู้ที่ได้รับมอบอ านาจและทุกส่วนราชการทราบ  
      ถือปฏิบัติ 
6.3 จัดท าประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง ที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 หัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ      
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        ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 10.2 การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนและบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

ล าดับที่....11...... 

1. ชื่อมาตรการ  :   มาตรการ “ออกค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การ 
      บริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ” 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ซึ่งผู้มารับบริการจากส่วน/
งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมากมายไปรวมอยู่ที่ฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายหน้าที่ในการสั่งการ การ
อนุมัติ การอนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการประชาชน 
ท าให้งานบริการในด้านต่างๆ ล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ซึ่งอาจเป็นสามเหตุหนึ่งของการกระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  
 และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึง
ได้จัดท า มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางรูปและหัวหน้าส่วนราชการขึ้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนในการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไข ขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ 
  ต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริหารจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.3 เพ่ือกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง การอนุญาต อนุมัติ ของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ อันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต และ 
  ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

 

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือ 

สั่งการ 
6.๒ แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการ และผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการเทนทราบและถือปฏิบัติ 
6.3 จัดท าประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง ที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน 
 10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในงานบริการที่ได้รับ 
 10.3 ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

*************************************** 
 
มิติที่ 2   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน /บุคคลในการด าเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 (12)  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล/และพนักงานจ้างที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการบริการประชาชนดีเด่น 
 (13) กิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติกลุ่ม/ องค์กรสาธารณะผู้ท าคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  
 (14) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
 

ล าดับที่....12...... 
 
1. ชื่อกิจกรรม   :  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล/และพนักงานจ้างที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  
                   มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการบริการประชาชนดีเด่น 
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2. หลักการและเหตุผล 
 ข้าราชการลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและ
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน 
หากข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรมเป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติโดยน้อมน าพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใส่เกล้าฯเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถ
แล้วย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง ซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการแก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
ดังนี้ 
ประการที่ ๑ คือการรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่
ของบ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
ประการที่ ๒ คือการรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
ประการที่ ๓ คือการอดทนอดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด 
ประการที่ ๔ คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือประโยชน์ส่วน
ใหญ่ของบ้านเมือง 
 คุณธรรม ๔ ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วย
ให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ ดังประสงค์
คุณธรรมและจริยธรรม จึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิ- 
ภาพประสิทธิผลความพอใจความผาสุกของประชาชนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและส่งผลให้เกิดความสุข
ความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน และตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
โดย 
   ๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
หน่วยงานของตนเป็นอย่างไรพฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติพฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึงละเว้น 
 ๒. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัดอาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้เช่นการยกย่องชมเชยการประกาศเกียรติ
คุณนอกจาก นี้ มาตรการที่ควรด าเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัลคือการไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติ
ปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่ผู้กระท าดี 
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 ๓. การเป็นแบบอย่าง (model) คือการน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็นโดยจุดเน้นส าคัญคือตัวผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และชักน า
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๔. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่ายเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 
  ๕. การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่าง ๆ เช่นประกวด
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่นโดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเป็นแนว
พิจารณาเป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นเช่นมีส่วนร่วม
ในการคัดเลือกหรือตัดสินจะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 
 ๖. การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรผู้รับบริการประชาชนและสังคม ได้รับทราบมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของ องค์กรเช่นจัดท าประกาศและติดประกาศท าจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 ๗. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือการให้
หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงานจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานด้วยตัว
ของเจ้าหน้าที่เอง 
 ๘. น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลรูป  เมื่อวันที่ 29  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕2  และประกาศให้ 
พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปให้บริการประชาชนดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชย หรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       บางรูป ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

๓.๒ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
 ๓.๔ เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้างและครอบครัว 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ผู้มีคุณธรรม 
  และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
 ๔.๒ คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปผู้มีคุณธรรมและ 
  จริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่นปีละ 1 ครั้ง 
 ๔.๓ จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ จ านวน 1 ฉบับ ( ปีละครั้ง ) 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ จัดท าบันทึกขออนุมัติด าเนินการเสนอผู้บริหาร อนุมัติ 
 6.๒ ประชุมพนักงานเพ่ือให้ พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดรับทราบ 
       โครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

6.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

 6.๔ ประชุมคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
  ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
  ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
 6.๖ ด าเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ 

 6.๗ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินกิจกรรมเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณ 
 งบประมาณ  10,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

 มีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 ๑๐.๒ พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  มีขวัญ 
  และก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 

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

ล าดับที่....13...... 
 
1. ชื่อกิจกรรม   :   กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติกลุ่ม/ องค์กรสาธารณะผู้ท าคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  มีบทบาท
หน้าที่ในการให้บริการสาธารณะครอบคลุมในทุกด้านไม่ว่าด้านสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านเศรษฐกิจ  
สังคมวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี ้ ภายใต้อ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผน
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และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนที่ที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้  แต่ทุกภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายหลัก  กฎหมายรอง ก าหนดไว้นั้นล้วนเป็นภารกิจที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนโดยทั้งสิ้น  และจากภารกิจในหลาย ๆ ด้านที่ต้องรับผิดชอบในท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
เพียงล าพังไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากประชาชน กลุ่ม
องค์กรสาธารณะต่าง ๆ ในพ้ืนที่เข้าช่วยเหลือในการให้บริการ เช่น งานจัดท าแผนพัฒนาต าบล งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย  เป็นต้น   
 ดังนั้นกกลุ่ม /องค์กร ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละทั้งก าลังกาย ก าลัง
ทรัพย์ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป  องค์กรลักษณะนี้ย่อมได้ชื่อว่าได้น าเอาคุณธรรม จริยธรรม มา
ใช้ในการบริหารงานสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ท าคุณประโยชน์ให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีร่วมกัน  

3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณของกลุ่ม/ องค์กร ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม  
       สาธารณะ 
 ๓.2 เพ่ือเป็นขวัญก าลังในให้แก่กลุ่ม/องค์กรสาธารณะในการเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กลุ่ม/องค์กรสาธารณะที่ปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือชุมชน /สังคม ในต าบลบางรูป 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ จัดท าบันทึกเพ่ือขออนุมัติด าเนินการจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาหนึ่งคณะเพ่ือคัดเลือกกลุ่ม/องค์กรสาธารณะที่ท าคุณประโยชน์ต่อ 
  ท้องถิ่น 

6.๓ ประชุมก าหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด ประกอบการคัดเลือกกลุ่ม /องค์กรสาธารณะ 
 6.4 ด าเนินการคัดเลือกกลุ่ม/องค์กร มอบรางวัล /ใบประกาศเกียรติคุณ 

   6.5 มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กลุ่ม/ องค์กรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประกาศเผยแพร่ตาม 
        ช่องทางต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณ 
 งบประมาณ  20,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิชาการและแผน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 



 

       แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทจุริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้  59 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีกลุ่ม/องค์กรสาธารณะที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคม ชุมชน ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ
ประกาศเกียรติคุณ อย่างน้อย  1 กลุ่ม  

*************************************** 
ล าดับที่....14...... 

 
1. ชื่อกิจกรรม   :  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และมาภายหลังได้ทรง
เน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติ
ตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทัง้พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นพืชสมุนไพร พืชใช้สอย ใน
ลักษณะของสวนผสมต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจาก
ภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับ วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศท าให้ต้องหันกลับมาท า
การเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็ก ๆ ให้เกิดประโยชน์ 
ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีส าคัญ
สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริม การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการ
บริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง และท่ีมีการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณ
น้ าต้นทุนและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่างตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน  จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคล
ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนทีป่ฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้มีความซื่อสัตย์  
       สุจริต ตั้งมั่นอยู่ใน คุณธรรมจริยธรรม 
 3.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับคัดเลือกได้เป็นตัวอย่างแก่เด็ก เยาวชน และ 
       ประชาชนทั่วไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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 คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ต าบลบางรูป ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนสืบต่อไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ จัดท าบันทึกของอนุมัติด าเนินกิจกรรมต่อผู้บริหาร 
 6.2 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มี 
       คุณสมบัติ ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี เพื่อ 
       ประกาศให้ประชาชนทราบ 
 6.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ผู้น าหมู่บ้านในเขตต าบลบางรูปด าเนินการกลั่นกรอง  
       คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอชื่อคัดเลือกต่อคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง 
       พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

6.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากผู้น า 
      หมู่บ้าน 

 6.4 คณะกรรมการ ฯเสนอชื่อผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเสนอ 
       ต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศให้ประชาชนทราบ พร้อมแจ้งให้ผู้ได้รับ 
          การคัดเลือกทราบ 

   6.5 จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณ 
 งบประมาณ  20,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิชาการและแผน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบางรูปที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจมีความซื่อสัตย์ สุจริต  
ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและเป็นที่ยอบรับในชุมชนอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 คน 
  

*************************************** 
มิติที่ 2   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 (15) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 (16) กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ อบต.บางรูป 
 (17) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 (18) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ของ อบต.บางรูปว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 
   

ล าดับที่....15...... 

1. ชื่อมาตรการ   :  มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก  รวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ   ซึ่งสาเหตุส่วนมากเกิดมาจากการด าเนินงานของระดับบุคคล 
หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานหรือการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการ
ทุจริต  ดังนั้น  วิธีการบริหารจัดการองค์ที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้นจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม 
ชุมชนและประเทศชาติ เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลลางรูปจึงได้ท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดด้วยความ 
                  ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 3.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ จัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่างบุคลากรกับหัวหน้าหน่วยงาน และระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน 
       กับผู้บริหารท้องถิ่น ที่มดีัชนีการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตามแนว 
       ทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 6.๒ ชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับดัชนีและกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามพระราช 
       กฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ 
       กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4 / ว435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2548 ให้บคุลากรใน 
       หนว่ยงานทราบ 
 6.๓ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       บางรูป ตามตัวชี้วัดในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ 
       บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต 
         ตามแนบทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 10.2 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงปฏิบัติราชการด้วยเอกสาร การปฏิบัติงาน 
  การปฏิบัติตน 

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

ล าดับที่....16...... 

1. ชื่อกิจกรรม   :  กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
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รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานาการมีส่วนร่วมของประชาชนา การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ
โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ  ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้จัดให้มีการจัดท า ข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดย
มีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปกับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางรูป และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปีเพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงปฏิบัติราชการของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
       ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
 3.2 เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
       ตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ 
 3.4 เพ่ือให้บุคลากรสามารถจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
       ปฏิบัติราชการ เพื่อข้อมูลประกอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อตกลงปฏิบัติราชการพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางรูป  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ จัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่างบุคลากรกับหัวหน้าหน่วยงาน ที่มีดัชนีในการปฏิบัติราชการ 
       ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงปฏิบัติราชการของหน่วยงานเสนอผู้บริหารทราบ เพื่อจัดท าข้อตกลง 
       ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานกับผู้บริหารท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างบุคลากรกับหัวหน้าหน่วยงาน ที่มดีัชนีในการ 
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตามแนบทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  

ล าดับที่....17...... 

1. ชื่อมาตรการ   : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ ที่
ก าหนดไว้ตามกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต  ซึ่งหน่วยงานทั้ง
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)เป็นองค์กรที่มี
หน้าที่ส าคัญ ในการตรวจสอบ ดังกล่าว  
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้มีมาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี
หน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือ 
                   สั่งการที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ มีหน้าที่ตรวจสอบ 
       การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ให้ความร่วมมือในการติดตาม ก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางรูป จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ เมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยงานตรวจสอบ ให้ประส่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และอ านวยความ        
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  สะดวกให้แก่หน่วยงานตรวจสอบ อาทิเช่น จัดเตรียมสถานที่ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ 
        หน่วยงานร้องขอ 

 6.๒ หากมีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบให้ประสานผู้ที่เก่ียวข้องทราบและชี้แจงรายละเอียด 
       ข้อเท็จจริงโดยเร็ว จนกว่าข้อทักท้วงจะสิ้นสุด 
 6.3 รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อทักท้วง/ข้อเสนอแนะท่ีหน่วยงานตรวจสอบแจ้ง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 หัวหน้าหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการได้อย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพ  
         ประสิทธิผลในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 
 10.2 ระดับความส าเร็จในการชี้แจงตามข้อทักท้วงของหน่วยงานตรวจสอบ 

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

ล าดับที่....18...... 

1. ชื่อมาตรการ   :   มาตรการ“ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน 
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ 
ตามอ านาจหน้าที่ โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับ นโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้
จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี ้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
ในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่อง
และเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานงานจ้างงขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลบางรูป ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
       โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์  
  ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ 

 หน้าที่โดยมิชอบ 
 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ 

 พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและ 
 สร้างความม่ันใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๕ วัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีบทบาทในการร่วมเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการท างานของ 
  เจ้าหน้าที่ 
 10.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น มีความโปร่งใส  
  ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 10.3 มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
  

**************************************** 
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มิติที่ 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 

3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มีส่วน 
 ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองได้ทุกขั้นตอน 
 (1) กิจกรรมปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. บางรูป  
 (2) กิจกรรม การให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 (3) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  
 (4) มาตรการ “ประกาศ วิธีค านวณราคากลางงานก่อสร้างของ อบต. บางรูป” 
 (5) ) กิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของ อบต.บางรูป 
  

ล าดับที่ .....1...... 
 
๑. ชื่อกิจกรรม  :   กิจกรรมปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
    

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ประชนสามารถเข้าตรวจดูได้โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสาร เกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปจึง
ได้จัดท ามาตรการ การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ 
เพ่ือให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมไว้ เพื่อที่ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงใน
การรักษาผลประโยชน์ของตนต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ 

บิดเบือนข้อเท็จจริง 
3.2 เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลบางรูป 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปเพื่อให้บริการประชาชน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 



     แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทจุริตสามปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ 68 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบ ระเบียบ จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ต ส าหรับ
ให้บริการประชาชนทั่วไปและมีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ตั้งไว้  10,000  บาท  (โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี   2561 – 2564) 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๑๐. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสารอย่างสะดวก รวดเร็ว 
 10.2 มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ มีการจัดท าข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการ  และ 
         รายงานผู้บริหาร 
 

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

ล าดับที่ .....2...... 
 
๑. ชือ่กิจกรรม  :  กิจกรรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ
อยู่หลายประการ เช่น หน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าสารแก่ประชาชนตามที่กฎหมายก าหนด ในการจัดหาข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะราย หน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการทราบเหตุผลที่หน่วยงาน
มีค าสั่งให้ปิดเผยข่าวสารของทางราชการ หน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคลโดยปราศจากความ
ยินยอมของเจ้าของข้อมูล และในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 การที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐมีความรู้ ความความเข้าในและถือปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติไว้  และเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การด าเนินการต่าง ๆของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ
ความเป็นจริงรวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอันจะเป็นการส่งเสริมให้มี
รัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปตระหนักและต้องการให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้องรวมถึง
ประชาชนในต าบลได้รู้ถึงสิทธิของตน จึงได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ขึ้น 
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๓. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ 
      และรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
      พ.ศ. 2540 
3.2 เพ่ือให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปสามรถปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
      ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ได้อย่างถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๖. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติด าเนินการตามกิจกรรมเสนอผู้บริหาร 
 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบในการด าเนินและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนด าเนินกิจกรรม 
 6.3 ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
 6.4 ติดตาม สรุปผลการด าเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณ  5,000.- บาท   

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๑๐. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ 
        ที่เก่ียวข้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้อง 
10.2 ประชาชนทั่วไปในต าบลบางรูป มีความรู้ความเข้าใจและรับรู้ถึงสิทธิของตนตาม 
        พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
********************************* 
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ล าดับที่ .....3...... 
 
๑. ชือ่มาตรการ  :   มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตร 7 และมาตรา  9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงานโครงการและอ่ืน ๆ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปจงึได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลายแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน และไม่ 
      บิดเบือนข้อเท็จจริง 
3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย เช่น ข้อมูลด้านการ 
      บริหารงาน  ด้านการเงินการคลัง  ด้านการให้บริการประชาชน การจัดโครงการ/กิจกรรมของ 

หน่วยงาน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลายให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ ให้ครอบคลุม ได้แก่ 
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 - แผนการด าเนินงาน 
 - แผนอัตราก าลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ  
 - ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 - สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 - ข้อมูลรายรับ รายจ่าย 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 - รายงานผลกคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 - ผลการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณ  5,000.-  บาท   

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๑๐. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนในต าบลบางรูปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทางมากข้ึน        

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

ล าดับที่ .....4...... 
1. ชื่อมาตรการ  :   มาตรการ“การประกาศวิธีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 บางรูป”  

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542มาตรา 
103/7 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางของงาน และการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจสอบหรือขอดูวิธีค านวณได้ตามที่กฎหมายบัญญัติข้างต้น องค์การบริการส่วนต าบลบางรูป เห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการค านวณราคากลางให้ประชาชนทราบและร่วม
ตรวจสอบท าให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป เกดิความโปร่งใสเป็นน่าเชื่อถือรวมทั้งเป็นการ
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นอีกทางหนึ่งด้วย ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ประกอบกับพระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้จัดท ามาตรการวิธีการค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการค านวณราคากลางให้ประชาชนทราบและ 
       ตรวจสอบได้ 

3.2 เพ่ือการค านวณราคากลางงานก่อสร้างต่างๆ เกิดความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนทั่วไป ผู้รับจ้าง ผู้ประสงค์ยื่นซองสอบประกวดราคาและหน่วยงานอ่ืนๆ สามารถเข้าถึง 
ข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
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6.  วิธีด าเนินการ  
 6.1 จัดท ารายละเอียดการคิดราคากลางโครงการก่อสร้างต่างๆ ตรวจสอบแหล่งที่มาของราคา 
  และความถูกต้องของรายละเอียด 
 6.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางให้มีประชาชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วยตามความ 

        เหมาะสม เพ่ือร่วมตรวจสอบความโปร่งใส 
6.3 เชิญคณะกรรมการก าหนดราคากลางพิจารณาก าหนดราคากลางคาก่อสร้างท าการ 

ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ือเสนอผู้บริหาร\ 
 6.4 ด าเนินการน าราคากลางเสนอผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติก าหนดเป็นราคากลางงานก่อสร้าง 
 6.5 ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ประชาชนทราบทาง 
                  เว็บไซต์ เสียงตามสายและหอกระจายข่าว 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารการค านวณราคากลางได้ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของ 

          องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถเข้าตรวจสอบการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใสได้ 
  10.2 การด าเนินงานค านวณราคากลางปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 

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

ล าดับที่ ....5...... 
 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
รูป    

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตร 7 และมาตรา  9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงานโครงการและอ่ืน ๆ 
 ฉะนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น  ประกอบ องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป
ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการเผยข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย 
ได้แก่ บอร์ดประชามสัมพันธ์หน้าที่ท ากาองค์การบริหารส่วนต าบล เว็ปไซด์หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพทเ์ฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  
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ทั้งนี้ เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปไดง่้ายและสะดวกมากขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
 ๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ชอ่งทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้งในและนอกพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพรข้่อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแ้ก่ 
 - บอรด์ประชาสัมพันธ์หนา้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

- บอรด์ประชาสัมพันธ์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป ตามรา้นคา้ชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขา่ว/รถกระจายเสียง/หนว่ยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

 - ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบล มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน 
   สืบคน้ไดเ้อง 

- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 

 - ประกาศผา่นเว็บไซต์เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค  ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี  (ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณ  10,000.- บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๑๐. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีจ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพ่ิมข้ึน 

    
********************************* 
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มิติที่ 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 

3.2  การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 (6) กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 (7) กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบ 
 (8) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทุกข์ร้องเรียนรับทราบ 

ล าดับที่......6..... 
 

1. ชื่อกิจกรรม  :  กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
รูป 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้นหมายในการ
ให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่เป็นภารกิจงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว  และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการด้านการบริการอย่างต่อเนื่องและเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน จากประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับเรื่องร้องทุกข์ และด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ
ความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และด าเนินการแก้ไขปัญหา บรรเทา 

ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

 ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี 
    ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปและประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การด าเนินงานและการให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บางรูป 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๖. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 6.2 ประกาศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน  ขั้นตอน และกระบวนการให้ 
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       ประชาชนทราบ 
 6.3 สรุปรายงานผลเรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน  ปัญหาความต้องการ จากการด าเนินการเรื่องร้องทกข/์ 
       ร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบทุกข์ 3 เดือน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๑๐. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว 
 10.2 บุคลกรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  ประชาชนผู้เดือดร้อนมีความพึงพอใจมากขึ้น  
 

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

ล าดับที่......7..... 
 

1. ชื่อกิจกรรม  :  กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและถือเป็นการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในกรณีท่ีประชาชนประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็น
ธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถใช้เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและเป็นกลไกในการตรวจสอบเพ่ือให้
ได้มาซึ่งกลไกในการการตรวจสอบ ท าให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพเป็นธรรม
และโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้จัดให้มีการพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกล
ไกลในการตรวจสอบดังกล่าวขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนผู้ร้องเรียนได้มีช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนและได้รับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนผู้มาขอรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
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๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมและศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
แจ้งการให้บริการสาธารณะ เบาะแสการทุจริต การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเรื่องอ่ืนๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
  - แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
  - แจ้งทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐-7547-0739 

  - แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ถนนทุ่งใหญ่ - พระแสง   
   อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80240 

  - แจ้งทางเว็บไซต์ www.Bangroob.go.th 
  - แจ้งทาง e-mail: office@bangroob.go.th 

 - ช่องทางอ่ืนๆ จากส่วนราชการต่างๆ เช่น ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
        ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทุ่งใหญ่   เพ่ือส่งมาให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบ 

- แจ้งต่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วนต าบลโดยตรง 
 ๖.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและพิจารณาเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างเป็นระบบและมีกระบวนการ 

แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 – พ.ศ. ๒๕64) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

1๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้มีช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบรวดเร็ว และเป็นกลาง ทั้งนี ้เพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้
ร้องเรียน หลีกเลี่ยงปัญหาการรับเงินสินบนในการยุติเรื่องร้องเรียนระหว่างเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องกับผู้ร้องเรียน 

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

ล าดับที่......8..... 
 

1. ชือ่กิจกรรม  :  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียนรับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ในการด าเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปได้มีการแต่งตั้ง 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้กระบวนการต่างๆ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่รับเรื่อง เสนอผู้บริหารกลั่นกรอง มอบหมายผู้ด าเนินการ
แก้ไข และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบ ตามก าหนดเวลาแห่งระเบียบ หนังสือสั่งการก าหนด 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การร้องทุกข์/ร้องเรียนจากประชาชนได้รับการด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้ด าเนินกิจกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียนรับทราบภายในก าหนด
15 วัน 

๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับราบผลการด าเนินการในเรื่องที่ร้อง  (กรณีไม่ได้ด าเนินการต่อหน้าผู้ร้อง) 
 3.2 ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ปัญหาการทุจริต 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๖. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน  
 6.2 ประสานหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการแก้ไข 
 6.3 แจ้งผู้ร้องทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง /การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องทราบภายใน  
       15 วัน  (กรณีเรื่องที่ไม่ได้ด าเนินการต่อหน้าผู้ร้อง) 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๑๐. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข์ ร้องเรียน 
 

********************************* 
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มิติที่ 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 

3.3  กาส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 (9)  โครงการบูรณาการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต 
 (10) มาตรการ “แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา อบต.บางรูป” 
 (11) มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง” 
 (12) โครงการติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 (13) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

ล าดับที่......9..... 
 
1. ชือ่โครงการ  :  โครงการบูรณาการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีนโยบายบูรณาการท างานร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า/ทบทวนและ
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิ่นของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการบูรณาการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ร่วมคิด ร่วมท า และเสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ต าบล ความต้องการที่
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ส าหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน การจัดท างบประมาณ ที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยแท้จริงต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานที่เป็นมาตรฐาน สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทาง 
        ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมท า เสนอปัญหาและ 
       แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 ๓.๓ เพ่ือลดช่องว่างและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริการท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้านและประชาชน 
 3.4 เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
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๖. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากผู้บริหาร 
 6.2 ประสานหน่วยงาน/ ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 
 6.3 ก าหนดกิจกรรม ปฏิทินการลงประชาคมระดับหมู่บ้าน    
 6.4 เข้าร่วมประชาคมกับหมู่บ้านในต าบลครบทุกหมู่บ้าน 
 6.4 จัดประชุมประชาคมระดับต าบล 
 6.5 น าข้อมูล ปัญหาความต้องการ ที่ได้มาเป็นข้อมูลจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ตั้งไว้   27,000.- บาท (โครงการตามแผนพัฒนา  3 ปี พ.ศ. 2562 - 2564) 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

งานวิชาการและแผน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๑๐. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมท า และเสนอแนะปัญหาแนว 
         ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 10.2 มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและการจัดท า 
  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป   
 

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

ล าดับที่......10..... 
 
1. ชือ่มาตรการ  : มาตรการ  “แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 
1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ  7 – ข้อ 12 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปโดยก าหนดไว้ในรูปคณะกรรมการ  ฉะนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางรูปขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป   และตัวแทนจากประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี และน าเสนอสภา ฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ     



     แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทจุริตสามปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ 80 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 4.2 คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๖. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ผู้บริหารคัดเลือกตัวแทนจากภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ผู้คณุวุฒิ 
 6.2 คัดเลือกผู้แทนจากประชาคม  
 6.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตาม 4.1  และ  4.2  
 6.4 จัดส่งค าสั่งและหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานวิชาการและแผน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๑๐. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการคัดเลือก แต่งตั้งมาถูกต้องตามขั้นตอนแห่งระเบียบ ฯ  
 10.2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายและหนังสือสั่ง 
         การที่เก่ียวข้อง 

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

ล าดับที่......11..... 
 
1. ชือ่มาตรการ  :   มาตรการ“แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็นร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนร่วมตาม 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2545  พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้
ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการตรวจรับงานจ้างทั้งนี้ เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยน
สู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างขององค์การบริหาร 
       สว่นต าบลบางรูป 

3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
        ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนหมู่บ้านในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
       การตรวจการจ้าง 

6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้/แนะน า เพื่อความเข้าใจแก่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อนมีการตรวจรับ 
       งานจ้างทุกครั้ง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัสดุ  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
 

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

ล าดับที่......12..... 

1. ชื่อโครงการ    :   โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในการด าเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปนั้น  ได้ใช้แผนพัฒนาต าบลสี่ปีมาเป็น
เครื่องมือในการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดทางเลือกส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองตามความต้องการและศักยภาพที่ท้องถิ่นมีอยู่  
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ด้วยความส าคัญดังกล่าวการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องจัดให้มี
ขึ้นตามกลไกและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจะต้องด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน 
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมจะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปีสอดคล้องกับตัวชี้วัด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่าง ฯ ตั้งแตร่ะดับประเทศจนมาสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเอง   
 ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป มีพันธกิจอันเป็นภาระหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นในการบริหาร
จัดการตนเอง ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ไดม้ีข้อมูลสะท้อนกลับสู่การตัดสินใจด าเนินการพัฒนาในทุกๆ ป ี
และท าให้ทราบถึงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ทางนโยบายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์
โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบล
บางรูป ทราบว่าในปัจจุบันการด าเนินงานอยู่ ณ จุดใดของการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ ภายใต้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปจึงได้จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จเชิงปริมาณในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสี่ 

        ป ีเฉพาะปีที่มีการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
3.2 เพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 

 ส่วนต าบลบางรูป  

4. เป้าหมาย 
4.1 เชิงปริมาณ 

(1) ตรวจสอบความส าเร็จเชิงปริมาณ เช่น จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี
เฉพาะปีที่ด าเนินงาน ทั้งหมด ทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ และอยู่
ระหว่างด าเนินการว่ามีก่ีโครงการ/กิจกรรม แสดงข้อมูลออกมาเป็นจ านวนเต็มและค่าร้อยละ 

(2) ตรวจสอบความส าเร็จเชิงปริมาณด้านงบประมาณโครงการ / กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี     
เฉพาะปีปีที่ด าเนินงานทั้งหมดว่าตั้งไว้เท่าใดใช้ไปเท่าใด   แสดงข้อมูลออกมาเป็นจ านวนเต็ม 

    และค่าร้อยละ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 

 (1) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลครบถ้วนตามขัน้ 
           ตอนภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
        ท้องถิ่น 

(2) ประเมินผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปครบถ้วน    
     สมบูรณ์ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 เขียน/เสนอโครงการต่อผู้เพื่ออนุมัติจัดท าโครงการ 

 6.2 รวบรวมข้อมูลจ านวนโครงการ/กิจกรรมจากทุกส านัก/กอง เพ่ือเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่ 
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสีปีเฉพาะปีที่ด าเนินงาน กับจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจริง  และน า 
จ านวนงบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 

 6.3 เชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
        ร่วมพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
        บางรูป และก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีถัดไป 
6.4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปต่อ 

                  ผู้บริหาร  และผู้บริหารน าเสนอสภาฯตามล าดับ 
 6.5 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป น าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ 

        องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
        บางรูป 
6.6 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชน 
      ทราบโดยทั่วกันภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม  

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานนโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
 10.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถทราบ 

          แนวทางในการพัฒนาต าบล 
 10.2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

          บางรูป ส าหรับใช้เปน็กรณีศึกษาเพ่ือวางแนวทางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสอดคล้อง 
ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

**************************** 
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ล าดับที่......13..... 

1. ชื่อโครงการ    :   กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมิน มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 
หรืยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป   จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) 
และมาตรา 45 แห่พระราชกฤษีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4 /ว435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2548 องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้ด าเนินกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป มีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ 
 ราชการ 
3.2 เพ่ือให้เกิดประบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. เป้าหมาย 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้องมูล 
 6.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
 6.3 จัดท า /ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประเมินผล 
       การปฏิบัติราชการ 
 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนด าเนินงาน 
 6.3 ด าเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ตามก าหนด 
 6.4 จัดท ารายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

********************************** 
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 มิติที่ 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 
 ปกครองส่วน 
ภารกิจตามมิติ 

4.1  การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
 (1)  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
 (2)  กิจกรรม การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 (3)  กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
  

ล าดับที่...1..... 

๑. ชื่อโครงการ   :      โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบคุมภายในประจ าปี 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางรูปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่เกิดขึ้น  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารงาน เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน  ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับ มีระเบียบข้อบังคับ  
ตลอดจนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒ เพ่ือตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ เหมาะสมหรือไม่ 
 ๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ   
       ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3.4 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และการระวังทรัพย์สินต่าง ๆของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

๔. เป้าหมาย 
 การจัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงานและจัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
       ภายในและแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งรับทราบและถือปฏิบัติ 
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 6.๒ ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ 
       ยอมรับได้กันโดยทั่วไป  ปริมาณตามความมากน้อย ความจ าเป็น และความเหมาะสม โดย 
       ค านึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้ง  
       วิเคราะห์และประเมิลผลการบริหาร และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน  
       รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย  
       ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาความ 
       ปลอดภัยของทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
       และประหยัด 
 6.4 สอบทานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
       เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจติตามประเมินผล  
 6.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

        และผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 หัวหน้าส านักงานปลัด ผู้อ านวยการกอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
         มากขึ้น 
 ๑๐.๒ หน่วยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายลดน้อยลง 
 ๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของส านัก /กอง / หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างาประหยัด คุ้มค่ามากข้ึน 

********************************* 
ล าดับที่...2..... 

๑. ชื่อกิจกรรม   :     กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ดังนั้น เพ่ือให้การ
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ปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้มีการจัดท าและรายงาน
การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๓.๒ เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในทราบตามแบบที่ระเบียบ ฯ ก าหนด 
 ๓.๓ เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแล  และคณะกรรมการ 
       ตรวจเงินแผนดินตามก าหนด 

๔. เป้าหมาย 
 การรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการตามโครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
 6.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ประเมินองค์ 
      ประกอบ ตามแบบ ปย. 1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย. 2 
 6.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม  
      เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ ข้อ 6 ระดับองค์กรและน าเสนอผู้บริหาร  
      พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูและและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 หัวหน้าส านักงานปลัด ผู้อ านวยการกอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๑๐.๒ มีการจัดวางระบบควบคุมภายใยของหน่วยงาน เพ่ือลดจุดอ่อนและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนใน 
         องค์กร 
 ๑๐.๓ การบริหารราชการเกิดผลประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน 

********************************* 
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ล าดับที่....3.... 

๑. ชื่อกิจกรรม     :     กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายใน ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่อง ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบระบบบัญชีหนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดย
ส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทาง
ราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชี ในหน่วยงานจึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใดการที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงานอาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดขึ้นและพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ   

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป 
       อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือ 
       ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีข้ึนในองค์กร 

๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร 
        ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายเงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังค ัต่าง ๆ 
        ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

๔. เป้าหมาย 
การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะ
ท าให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ ด าเนินการตามแผนการตรวจสอบภายใน 
 6.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  ระดับองค์กร  
       ด าเนินการประเมินองค์ประกอบตามแบบรายงาน  เพื่อจัดท ารายงานการควบคุมภายในตาม 
       ระเบียบข้อ  6 น าเสนอผู้บริหาร  และรายงานหน่วยกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
       ตามระเบียบ ฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 หัวหน้าส านักงานปลัด ผู้อ านวยการกอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในทุหน่วยงานอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งรายงาน 
         การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานข้อ  6 แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
 ๑๐.๒ การประเมินผลการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
 ๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 

*************************** 
 
มิติที่ 4   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้
 (4) )  มาตรการ “เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อการตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ 
       บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย” 
 (5)  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนทราบ 
 (6)  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
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ล าดับที่...4..... 

1. ชื่อมาตรการ  :  มาตรการ “เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อการตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล 
 เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเปน็หัวใจขององค์กร จึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานใน 
องค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงไดก้ าหนดมาตรการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารเพ่ือการตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปเป็นไปอยา่งโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ 
       เป็นธรรม 
 ๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ 
       โอน  ย้าย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล  โปร่งใส เป็นธรรม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 เปิดเผยขอ้มูลเพื่อการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง  
             การโอน ย้าย 
  (1) มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  (2) มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
 (3) การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
          พนักงานส่วนต าบลจังหวัด  (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 (4) ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลจะออกค าสั่งแต่งงตั้งได้ต้องไม่ 
      ก่อนวันที่รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.ท.จ.จังหวัด) 

 6.2 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 (1) มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน 
  ต าแหน่ง 
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 (2)  มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 (3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน 
      ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 

 (4) มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 (5) ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แยง้ผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ 
  ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไมเ่ป็นธรรมได้ 

 (6) การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะตอ้งได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ 
   จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

 (7) ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปจะออก 
  ค าสั่งแตง่ตั้งได้ต้องไมก่่อนวันที่รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 6.3 การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 (1) มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ 
  ให้บุคลากรทราบ 
 (2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ 
  พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 (3) มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ 
  พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือระกอบการ 
  พิจารณาความดีความชอบ เชน่  ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
  ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา  
  เป็นต้น 
 (4) มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบขอ้สงสัย และโต้ 
  แยง้ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 (5) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา 
  การเลื่อนข้ันเงินเดือนและมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดย 
  ทั่วกัน 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารเพ่ือให้สามารถตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุการโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

***************************************** 
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ล าดับที่...5..... 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล  
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง  เพ่ือให้ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชนได้ 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้การบริหารจัดการและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีการปรับปรุงแก้ไขการท างานของ 
  องค์กรและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบความถูกต้องได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  

6. วิธีด าเนินการ  
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุก
สามเดือน  

7. ระยะเวลาดาเนินการ  
 3 ปี  ( ปีงบประมาณ 2562 - 2564)  

8. งบประมาณดาเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้บริการ  
 

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

ล าดับที่...6..... 

๑. ชื่อกิจกรรม   :    กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552 มาตรา 67   ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้อย่างชัดเจน  การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร  
 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2553 ข้อ ๒๗ ในการด าเนินการซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้งให้หัวหน้า
ฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น และข้อ 28 คณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอย่างน้อยสองคน โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หรือข้าราชการอ่ืน และในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนอีกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ ประกอบกับหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี 
(Good Governance) เป็นการจัดการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานให้เป็นไปในครรลองธรรม  ความถูกต้อง
ชอบธรรมทั้งปวง อาทิ ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  หลักธรรมาภิบาลยังเป็นหลักส าคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โป่รงใส และสามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชนขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

     บางรูป  
 3.2 เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส  
               และสุจริต 
 
        



        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๔๖๔) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป หนา้ 94 

 

๔. เป้าหมาย 
 ประชาชน/ สมาชิกสภา ฯ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประสานให้หมู่บ้านคัดเลือกตัวแทนประชาคม/ส.อบต.แล้วส่งรายชื่อให้กับ อบต. หมู่บ้านละ 1 คน  
 6.2 เมื่อมีการด าเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่หมู่บ้านใดองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าค าสั่งแต่งตั้งตัวแทน  
      ของประชาคมที่ได้ส่งรายชื่อไว้ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                    บางรูป 
 10.2 การจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ 
                    สุจริต 

********************************* 
 
มิติที่ 4   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 

4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
 (6) โครงการส่งเสริม ให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลบางรูป 
 (7) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 (8) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ล าดับที่...7..... 
 

1. ชื่อโครงการ   :   กิจกรรมส่งเสริม ให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
2. หลักการและเหตุ  

 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล จะมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่  การ
ด าเนินการอย่างเคร่งครัด  ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ  ความช านาญ 
ประสบการณ์  หรือขาดความรู้  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่มักมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสมอเท่านั้น  หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย  
ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์  เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องตก
เป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และท าให้การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน  หรือการพัฒนาท้องถิ่น  ขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องล่าช้า  เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ความเสียหายที่เกิดจากการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  อย่างแท้จริง  อาจมีสาเหตุมาจากการไม่มี
ความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ    หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  หรือการมีกฎหมาย  ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ซึ่งท าให้ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ทราบ  และมีผลท าให้เกิดความเสี่ยงใน
การบริหารงาน  นั่นคือ  การท าผิดกฎหมายระเบียบ  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  รวมทั้งถูกร้องเรียน  ถูกตรวจสอบ
ความผิด  ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น    และมีผลท าให้การบริหารงาน
ในองค์กรปกครองท้องถิ่น ไม่สามารถด าเนินการส าเร็จตามที่วางแผนพัฒนาไว้ได้ 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจ าเป็นที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีความรู้  ความ
เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่ส าคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น   ไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
จึงจัดโครงการพัฒนา ส่งเสริม ให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ฯ  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและสาระส าคัญ 

  ของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรกปกครอง 

  ส่วนท้องถิ่นและท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น   สามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่นได้อย่างส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลบางรูป / หรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น  

 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมคณะท างาน 
 6.2 จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณต่อผู้บริหาร 
 6.3 จัดฝึกอบรมเอง หรือส่งผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เข้ารับการอบรมตามท่ีหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3  ปี  ( ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ  50,000.- บาท    

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและสามารถเรียนรู้  ท าความเข้าใจในเนื้อหา 
  และสาระส าคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10.2 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้าใจตัวบทกฎหมายขององค์กร 
  ปกครองส่วน  ท้องถิ่น  และท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 10.3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่นได้อย่างส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 

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

ล าดับที่...8..... 
 

1. ชื่อกิจกรรม   :   กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 

2. หลักการและเหตุ  
 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญส าหรับใช้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งปัจจุบันอ านาจในการบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีอิสระอย่างเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่แม้กระนั้นถึง
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แม้นจะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ  ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร น าไปสู่ความ
โปร่งใสขององค์กรและลดการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปจึงได้ด าเนินกิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้เป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาฯร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
 

3. วัตถุประสงค์   

 3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ตามขอบเขต 
       อ านาจหน้าที่ กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

 3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  ป้องกันและลดการทุจริต 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  

 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าคู่มือ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2 คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ เช่นการจัดซื้อ  
       จัดจ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ 
       ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
  ต าบล 
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 3  ปี  ( ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่าง ๆมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

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

ล าดับที่...9..... 
 

1. ชื่อกิจกรรม   :   กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุ  
 การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวข้องกับหลายองค์ประกอบ

และหลายฝ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง และฝ่ายข้าราชการประจ า บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง
เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม โดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายในต าบลให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา ฯ และฝ่ายบริหาร และท่ีส าคัญการมีส่วนร่วมในการ
เสนอ แก้ไขปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป   เล็งเห็นถึงบทบาทของสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจ  หรือปฏิบัติหน้าที่เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
 

3. วัตถุประสงค์   

 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทในการบริหารงาน  และมี 
       สว่นร่วมในการด าเนินการชองฝ่ายบริหาร 

 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันและลดการทุจริต 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  

 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมต่าง ๆ 
 6.2 สมาชิกสภา ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่  น าข้อมูลแจ้งในทีป่ระชุมสภาองค์การ 
  บริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
  และความต้องการของประชาชน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 3  ปี  ( ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ 

  ประชาชน และเกิดทัศนคติที่ดี 
 10.2 สมาชิกสภามีส่วนรว่มในการด าเนินงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เกิดความ 
         โปร่งใส เพ่ือป้องกันและลดการทุจริต 

 

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

มิติที่ 4   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 

4.4  การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
 (9) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
 (10) มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

ล าดับที่ ....10...... 

1. ชื่อมาตรการ  :  มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล 
 คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมหากใช้
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง  ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชั่น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

 

3. วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในต าบลบางรูป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนหมู่บ้านเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
 6.2 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2– 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ 
        คอร์รัปชั่นได้ 

10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนของหมู่บ้านเป็นหน่วยเฝ้าระวังการ 
       คอร์รัปชั่นในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 

********************************* 
ล าดับที่ ....11...... 

1. ชื่อมาตรการ    :  มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.
2552 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่บริการสาธารณะ และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลนับเป็นหัวใจส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบลขาดมิได้ เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนปกครองตนเอง หรือก าหนดวิถีชีวิตและอนาคตของหมู่บ้าน/ชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยมีเป้าหมายให้การ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว 
สร้างความโปร่งใส รวมทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน  และยังเป็นการส่งเสริม
บทบาทภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมการส่องสอดดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปจึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 2.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 จ านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้น าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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