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1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยง
ของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงาน                   
ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน                        
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น   พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ                              
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น                           
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

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

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยมท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ/จัดจ้าง  เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 
2. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และ                     
ต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวมนอกจากนี้ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา                  
ในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนท าให้
การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน                   
ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทาง                 
ที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมจากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ                
สื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และ               
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่นตามมาปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวี                  
ความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึน                
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับ               
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency International – IT) 
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100     
โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน    
จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ปราบปรามการปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลด
น้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวก
พ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่า
การทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าว
ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการ   
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น                 
ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็งปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใส 4 สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง
มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

CPI)  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3                  
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ    
ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ



4 
 

ปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริงองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจาก ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
ปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมี                 
ส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ 
 
วิสัยทัศน์(Vision) 

“ต าบลบางจากน่าอยู่  อย่างยั่งยืนและมั่นคง”  
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

2. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน 
3. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ในทุก ๆ ด้าน 
4. ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมแลพัฒนางานด้านการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการเกษตร 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร                  

ส่วนต าบลบางจาก 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง 

ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากรวมถึงประชาชนในพื้นท่ี 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากเป็นไปตามหลักบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม ( people's participation) และตรวจสอบ ( People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
6) ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ตลอดจน 

ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝุาย 
7) องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

8) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกันและ  
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 
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9) องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม 
และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

10) องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

11) สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

4. เป้าหมาย 
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล                 

บางจาก รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลบางจาก ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า                   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล                 

บางจาก รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท าร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง                    
การทุจริต 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมือง               
ฝุายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่น 
และฝุายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนต าบลและผู้น าชุมชน 
2) โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหาร
จัดการที่ดีในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 
3) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงาน              
ส่วนต าบล อบต.บางจาก 

200,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 

 

1.2 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1) โครงการ อบต.บางจาก พบประชาชน 
หมู่ที่ 1-8 เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกัน
วางแผนในการพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 

 

 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน 
ประชาชน และผู้ติดยาเสพติดในเรื่องยา
เสพติดให้โทษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000  

มิติท่ี  1 รวม 5  โครงการ 270,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร 
ราชการเพื่อ
ปูองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางจาก 

-  

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
 
2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายก ปลัด และหัวหน้าส่วน 
 
3) กิจกรรม” สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 
4) กิจกรรม” ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป”ี  
 
5) กิจกรรม” การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสด”ุ  
 
6) กิจกรรม” สร้างความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 
7) กิจกรรม” การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
มิติท่ี 2 2.3 มาตรการการใช้ดุลย

พินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 
2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
 
3) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ
อนุญาตสั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 
4) มาตรการมอบอ านาจของนายก 
อบต. 
 
5) มาตรการการออกค า สั่งมอบหมาย
ของนายก อบต.ปลัด อบต. และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

  

 
 
 
 
 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ ์
 

1) กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น 
 

- 
 
 
 

 

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
 
 
2) มาตรการ” แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 
 
 
 
 
 

  

รวม 16  โครงการ   
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 
 
 
 

 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

1) มาตรการ” ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของอบต.บางจากให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
2) มาตรการ” จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของอบต.
บางจาก เช่นเว็บไซต์หน่วยงานบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ที่ อบต.และตามหมู่บ้าน
เป็นต้น 
 
3) กิจกรรม” การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงินการคลัง พัสดุและทรัพย์สิน
ของ อบต. และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 
4) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสะแกในการจัดท าโครงการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

11,000 

 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1) อบรมให้ความรู้เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา,แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป)ีและทบทวนปรับปรุงแผน
ชุมชนระดับหมู่บ้าน 
 
2) มาตรการ”การด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์อบต.บางจาก 

- 
 
 
 
 
- 

 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต. 
บางจาก 
 
2)กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอบต. 
บางจาก 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 3 รวม 7  โครงการ 11,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะ กรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

1) โครงการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
 
2) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- 
 
 
- 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ 

-  

4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของ 
สภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางจาก 

1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
 
2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

- 
 
 
 
 
 
- 

 

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 
 
 

1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 

-  

มิติท่ี  4 รวม 6  โครงการ -  
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                             

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 

 
มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง

ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที ่1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯพนักงานส่วนต าบลและ

ผู้น าหมู่บ้าน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นส าคัญยิ่งในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาประเทศชาติให้มี                         

ความเจริญก้าวหน้าให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมการพัฒนาบุคลากรจึงถือเป็นกระบวนการที่มุ่งจะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการท างานความรู้ความสามารถทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีข้ึนเพื่อให้บุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพองค์การบริหาร                  
ส่วนต าบลบางจากได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความสามารถทั้งนี้
เพ่ือให้บุคลากรสามารถจะตอบสนองการบริหารประชาชนช่วยเหลือประชาชนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผนการบริหารงานมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันและ                    
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนต่อไป 

ทั้งนี้การบริหารงานภาครัฐต้องยึดถือตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ได้ก าหนดขอบเขตความหมายของคาว่า  “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ” ใน
ภาพรวมซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นวัตถุประสงค์ของการบริหารราชการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาและเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการในการกระท าภารกิจใดภารกิจหนึ่งว่าต้องมีความมุ่งหมายให้บรรลุเปูาหมาย                  
ในสิ่งเหล่านี้คือ  

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3.  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4.  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 ระบุเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี  ดังนี้ หมวด 4 มาตรา  74 วรรคหนึ่ง  “บุคคลผู้เป็นข้าราชการข้าราชการลูกจ้างของ                    
หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย                  
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ” หมวด  5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐส่วนที่  3 มาตรา 78 “รัฐต้องด าเนินการ ตาม
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แนวนโยบายในด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคุณธรรม
และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างานเพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ ”และ “จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนเพื่อให้การจัดท าและ                    
การให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี  จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารพนักงานและผู้น าชุมชนในหลักสูตร  “การอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดี ” เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พนักงานสมาชิก                
สภาอบต . สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการบริหารระบบราชการที่รวดเร็วเกิดประโยชน์โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานลูกจ้างสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและ 

น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
3.3 เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
3.4 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546  
3.5 เพื่อให้บุคลากรนาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอ่ืนมาปรับใช้ 

ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นตนเอง 
3.6 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนได้รับบริการที่ดีข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาฯพนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างและผู้นาชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ตามท่ีโครงการก าหนด 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.๑ เสนอโครงการต่อผู้บริหารให้เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
6.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอบรมให้ความรู้และประสานกลุ่ม/องค์กรที่ 

จะไปทัศนศึกษาดูงาน 
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและส ารวจเส้นทางสถานที่จัดอบรมและศึกษาดูงาน 
6.4 คณะเดินทางเข้ารับการด าเนินการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการในวันเวลาที่ก าหนด 
6.5 ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการตลอดจนข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆเพ่ือนามาปรับปรุง 

และเป็นข้อมูลในการด าเนินโครงการต่อไป 
6.6 รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2564)  
 



13 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
200,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ได้อย่าง

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านที่ไปศึกษาดูงานและเป็นการสร้างขวัญ

และก าลังใจที่ดีในการท างาน 
 

**********
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการที่ดีในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบันนับเป็นปัญหาที่รุนแรงและ                

มีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมาก
ขึ้นทุกปีเพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใสและมีการด าเนินการถูกต้อง
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการจะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปโดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์
และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงาน       
มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหา
ความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการจากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการปูองกัน
การทุจริตซึ่งถือเป็นที่มาของการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางจาก  ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวเพ่ือสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใสมีคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบควรเริ่มปลูกฝังด้วยการ
สร้างจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักการบริหารจัดการที่ดีในการปฏิบัติงานมีจิตสานึกท่ีดีในการ
ให้บริการประชาชนปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมและเสมอภาคทาให้การบริหารราชการ                       
เกิดความโปร่งใสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนได้ม่ันใจ
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากรวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก       
สภาท้องถิ่นข้าราชการพนักงานทุกระดับ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาฯพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีจิตสา

นึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ในการบริหารจัดการที่ดีประพฤติและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์
สุจริตถูกต้องตามหลักกฎหมายมีจิตสานึกในการให้บริการต่อหน่วยงานและประชาชนผู้มาใช้บริการ 

3.2 เพ่ือให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและเฝูาระวังพฤติกรรมในการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 

3.3 เพ่ือปลูกฝังจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักการบริหารจัดการที่ดีในการปฏิบัติ
ราชการมีจิตสานึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมและเสมอภาคทาให้การ
บริหารราชการเกิดความโปร่งใสตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

3.4 เพ่ือสร้างจิตสานึกคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนกับผู้นาท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
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6. วิธีด าเนินการ 
จัดอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการที่ดีในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแก่คณะ

ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาฯพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการสร้างจิตสานึกต่อการต้านทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึด
มั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาฯพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้ความ

เข้าใจในหลักการบริหารจัดการที่ดีและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการท างานการให้บริการประชาชน 
10.2 ปลูกจิตสานึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ

ราชการ 
 
**********
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ล าดับที่ 3 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานส่วนต าบลของ อบต .

บางจาก 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาจริยธรรมมักถูกสังคมมองว่าเป็นเรื่องนามธรรมที่เกิดจากจิตสานึกของบุคคลน้อยนักที่จะ

เห็นว่า  เป็นปัญหาหลักส าคัญของประเทศเหมือนปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองเพราะการแก้ปัญหาจริยธรรม
ไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่สังคมได้ประกอบกับปัจจุบัน  ปัญหาจริยธรรมและการทุจริตคอร์รัปชั่น
มีความสลับซับซ้อนขึ้นไปเป็นล าดับรวมถึงค่านิยมที่สร้างความแปลกแยกจนท าให้คนไทยไม่สามารถแยกแยะ
ความถูกผิดดีชั่วได้  จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องฟ้ืนฟูคนในชาติให้มีจิตส านึกท่ีดีร่วมกันด้วยกลยุทธ์การ
สร้างคนคุณภาพและสังคมคุณธรรมให้สามารถต้านทานต่อกระแสวัตถุนิยมในสังคมยุคปัจจุบัน   ในการนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจาก  ได้เล็งเห็นความส าคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุนสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องชอบธรรม  และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ให้ตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร                  
ส่วนต าบลบางจากท่ีดีต้องมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมุ่งประสงค์ให้                 
ทุกคนเป็นข้าราชการ  หรือพนักงานที่ดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างรู้จัก
ความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมยึดม่ันในคุณธรรมยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดี และกฎแห่ง
กรรมซื่อสัตย์สุจริตเสียสละมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม                         
การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง 
๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ดังนั้น  จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างรวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหน่วยงานอื่นๆ ภายในพ้ืนที่
ต าบลบางจากและประชาชนภายในต าบลบางจาก 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
3.3 เพ่ือสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
3.4 เพ่ือสร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
 



17 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก อ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดอบรมคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้  และประสบการณ์
ต่างๆในการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมและมีการศึกษาดูงานหรือทากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากประเมินความพึงพอใจการ

ปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัดและต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  

ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากเกิด

จิตสานึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 

********** 
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มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการการ อบต.บางจากพบประชาชน หมู่ที่ 1-8 เพ่ือรับฟังปัญหาและร่วมกัน วางแผนในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง                        
การพัฒนาของไว้เป็นระยะยาว  ซึ่งจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือ                   
การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชนและหมู่บ้าน                   
โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาสามป ี
  ดังนั้น เพื่อให้การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61- ๒๕65) และการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒561-๒๕65) ปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการ  อบต.บางจาก                           
พบประชาชนหมู่ที่ 1-8 โดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหา ความต้องการ  
ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน  และรวบรวมโครงการที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน
ที่จะด าเนินการได้เอง มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) ต่อไป     

3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง  
 3.2  เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน  ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่   
           3.3  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนา อบต.บางจากมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการ
ของ ประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  จัดเวทีประชาคมในเขต อบต.บางจาก  จ านวน 8 หมู่บ้าน  
 4.2  ประชาชนในเขตต าบลบางจากเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประมาณ 500 คน 
 4.3  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) ของ อบต.บางจาก  แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  จัดท าหนังสือเชิญก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง  
เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน    
           6.2  ประชาสัมพันธ์โดยหนังสือประชาสัมพันธ์ และหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  
           6.3  จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  จ านวน  8  หมู่บ้าน  ตามตารางที่ก าหนด  
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          6.4  รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนมาท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                          
(พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมประชาคม 

 
********** 
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มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการ”ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนประชาชน และผู้ติดยาเสพติดในเรื่องยาเสพติดให้โทษ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น   โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและ
ชุมชนหนาแน่น รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีสถานบริการและมั่วสุมต่างๆ เช่น ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต โต๊ะสนุกเกอร์ ฯลฯ 
ประชากรกลุ่มเสี่ยงยังคงเป็นเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา  ตลอดจนผู้ใช้แรงงาน และผู้ว่างงาน  ผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดรายใหม่มีจ านวนเพิ่มขึ้น  ทั้งผู้ค้าและผู้เสพ  กระบวนการบังคับใช้กฎหมายและบ าบัดรักษาในระบบต่าง ๆ
มีข้อจ ากัดท าให้เกิดการกระท าผิดซ้ าซาก เพ่ือเป็นการมุ่งเน้นการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ที่ยังมี
การแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไป  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมือง
เพชรบุรี  ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย  จัดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตส านึกในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด 
2.  เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.  เพ่ือสร้างแนวร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ โดยดึงผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมาเป็นแนวร่วมและเครือข่าย 

4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

เด็กและเยาวชนต าบลบางจากจ านวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ 

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้สามารถแยกแยะถูกผิดชั่วดีสามารถนาความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

7. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน 20,๐๐๐.-บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
1ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔)  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1.  กลุ่มเปูาหมายมีจิตส านึกในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด 
            2.  เยาวชน ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
            3.   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเครือข่ายมีแนวร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 

********** 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม”ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก”  

2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี  พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564  ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดย                 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่  3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริต             

เชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ                  
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด                  
ความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป  ในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างาน
ในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน  เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากและ
มากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ  จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหา
ในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่าแม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออก
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นอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนและมูลค่าของความเสียหายของรัฐ                        
ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึน  ก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจาก                        
การทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส่งเสริม
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับ
มาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก

ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต๔ปี (พ.ศ.๒๕๖1 –๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.3 มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางจาก 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

-มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย                 

1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจ านวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 
-การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถปูองกันการ

ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
-ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
********** 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ”การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)”  

2. หลักการและเหตุผล 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากเป็นบุคลากรที่มี

ความส าคัญต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพเป็นธรรมเพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้               
อย่างแท้จริงต่อไป  เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙ /๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม                     
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ                           
มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
เพชรบุรีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลและประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรีเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการท างานได้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้
3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน

บุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้

มีประสิทธิภาพได้คนดีคนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนต าแหน่ง /

เงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาครเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

-มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน                         
1 มาตรการ 

- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลัก                        
ธรรมาภิบาล 

10.2 ผลลัพธ์ 
-ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   

ไม่น้อยกว่า 90%  
-บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐาน                      

การบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3  
-การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใสสามารถปูองกัน                 

การทุจริตของเจ้าหน้าที ่
 

********** 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ”ออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบางจากปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลบางจากและหัวหน้าส่วนราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ.2๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจ                            
มีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหารไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ
อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านักกองและฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการท าให้                            
การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เป็นไป
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
มาตรา ๖๙ /๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือ          
ประโยชน์สุขประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่าพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที๖่ )                      
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งอนุญาตและอนุมัติ
เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๐ ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ มาตรา ๖๐/๑ ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือ
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
เพชรบุรี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนอง                   
ความต้องการของประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยากจึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากข้ึน 
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3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรม

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและ

หัวหน้าส่วนราชการ  จ านวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้า                     
ส่วนราชการ , ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากอ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ 
6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ 
6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน                

ทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทนจ านวนไม่น้อยกว่า๓ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 

-ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
-ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง                    

การทุจริต 
********** 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม”สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกระบวนการหนึ่งของ                  

การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงานซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบางจาก  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลโดย

แต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า๒คนเป็นกรรมการ
และพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลประกอบด้วย
ประธานกรรมการหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า๓คนเป็นกรรมการและพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลเพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนต าบลเสนอมาโดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สมุทรสาครเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ช่วงระยะเวลามีนาคม –เมษายน และกันยายน –ตุลาคม 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ 

 
********** 
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ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม”ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เพ่ือให้การบันทึกบัญชีการจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรทางกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือ                   
สั่งการที่เก่ียวข้องซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมายระเบียบและมี                       
ความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายการเงินกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศ

และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ายแยกแผนงานแยกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้และเผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านทางระบบ e-laas , e-plan  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรสังกัดกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ

ตามระเบียบประกาศและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 
********** 
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ล าดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม”การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งก าหนดให้มีการ

บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
4. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
5. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
6. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1. ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ 
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 

**********
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ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2558  

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอ

งานในการจัดหาพัสดุ 
2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง

ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. มีการปูองกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 

********** 
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ล าดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม”การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –จัดจ้าง”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า

บริการสาธารณะด้วยตนเองท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ดังนั้นการที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย           
ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 
มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะ
ได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบ
ได้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ  –จัดจ้างเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ  –จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ  –จัดจ้างตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ  –จัดจ้างตามแผนงาน /โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล                 

ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทางได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์หนังสือระบบกระจาย
เสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากและหมู่บ้านต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศดังนี้ 

- ประกาศการจัดซื้อ –จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ –จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ –จัดจ้าง 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 

6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์ระบบกระจายเสียงไร้สายหน่วยงานราชการเป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ์ 

-ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

-การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
-สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
********** 
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มิติที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ล าดับที ่1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม”การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน”  

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพ .ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุดประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการ
บริหารจัดการที่ดีและได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น   เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร                          
มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน                          
ได้อย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากจึงได้จัดท า
โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากให้สั้นลงมีความรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบางจาก 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติและการปฏิบัติ

ราชการใดๆไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ

ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการใดๆ
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนาผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท า

ให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

********** 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “การมอบอ านาจอนุมัติอนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กร

นั้นก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วซึ่งการพิจารณาเลือก /
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความส าคัญ
คุณสมบัติความรู้ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและเหมาะสมเพื่อให้
การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

           ดงันัน้ การด าเนินการของหนว่ยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันตอ่สถานการณ์   
ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ                             
ความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่ง
เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ี

กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากหรือ
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติอนุญาตสั่งการแต่งตั้งมอบหมายคณะผู้บริหารปลัด

หรือหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
3. ส าเนาค าสั่งฯแจ้งคณะผู้บริหารปลัดหรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
           ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกองคลังกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลบาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการการด าเนินงานการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วตลอดจนการ

อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
********** 
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ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ”มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบางจาก”  

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13 

พ.ศ. 2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการรวมทั้ง
มีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้การที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียวก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอน
ต่างๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากจึงได้ก าหนด
มาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.2 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน๑เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลพิจารณา 
6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
********** 
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ล าดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ“ออกค าสั่งมอบหมายของนายก อบต.บางจากปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2496 หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหารไม่มีการกระจาย
อ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านักกองและฝุาย
ต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการทาให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบ                
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล                    
พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน                 
เกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่าตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2496 มาตรา 48 (2) เตรส ที่ก าหนดให้
นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งอนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมาตรา  
48 สัตตรส  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา  48 
วีสติ  นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้  มาตรา  48 เอกูนวีสติ  ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                  
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจาก
นายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและ
อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี 

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยากจึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรม

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกอบต . ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้า                         

ส่วนราชการ จ านวน ๓ ฉบับ  ประกอบด้วย  นายก อบต .มอบหมายให้รองนายกอบต . นายกอบต .มอบหมายให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้หัวหน้า
ส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)  

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
7.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ 
7.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ 
7.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
7.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน                 

ทุกเดือน 

8. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
        มีค าสัง่มอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบตัริาชการแทนจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 

-ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
-ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง                      

การทุจริต 
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มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม”ยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากผู้มีคุณธรรม

จริยธรรมและให้บริการประชาชนดีเด่น”  

2. หลักการและเหตุผล 
พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาท

ส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน                    
ในท้องถิ่นท้ังยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้น  การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น
จะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนหากข้าราชการพนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี
คุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง                        
เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยน้อมน าพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและอัญเชิญ                  
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ  เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดี
อย่างเต็มก าลังความสามารถแล้วย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ                         
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้พระราชทานคุณธรรม ๔ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชนในคราว
สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  ๒๐๐ ปี ดังนี้ 

ประการที่ ๑ คือการรักษาความสัตย์ความจริงใจต่อตัวเองรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 

ประการที่  ๒ คือการรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น 
ประการที่ ๓ คือการอดทนอดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ

ประการใด 
ประการที่ ๔ คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน

เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองคุณธรรม ๔ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงาม
ขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคง
ก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้อง
เหมาะสมนามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลความพอใจความผาสุกของประชาชนความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศชาติและส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน  และตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
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๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่                       
ในหน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไรพฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติพฤติกรรมใดคือพฤติกรรม                      
ที่พึงละเว้น 

๒. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัดอาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้เช่นการยกย่องชมเชยการมอบ
โล่การประกาศเกียรติคุณการประกาศชื่อทางสื่อมวลชนเป็นต้นนอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการควบคู่ไปกับ
การยกย่องให้รางวัลคือการไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

๓. การเป็นแบบอย่าง  (model) คือการน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็นโดยจุดเน้นส าคัญคือตัว
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้นาในการทาตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
และชักนาผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๔. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่ายเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดข้ึนกับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งจะนาไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

๕. การจัดกิจกรรมรณรงค์คือการจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น ประกวด
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่นโดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเป็นแนว
พิจารณาเป็นต้นทั้งนี้อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นเช่นมีส่วนร่วม                 
ในการคัดเลือกหรือตัดสินจะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

๖. การประชาสัมพันธ์คือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรผู้รับบริการประชาชนและสังคมได้รับทราบมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมขององค์กรเช่นจัดท าโปสเตอร์ติดประกาศทาจดหมายข่าวแผ่นพับวิดีทัศน์ เป็นต้น 

๗. การศึกษาดูงานคือการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างท่ีดีได้หรือ
การให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงานจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน
ด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

๘. น าหลักธรรมหรือคาสอนของศาสนาต่างๆมาใช้กับข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ
กับองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากนั้น  จึงเห็นควรให้มีการจัดท าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชย หรือยกย่องเชิด
ชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  และรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและ                   
สร้างความภูมิใจให้กับตนเองจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบางจาก                  
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
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๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบางจากผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
๓.๒ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
๓.๓ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
๓.๔ เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเองและบุคคลรอบข้าง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
๔.๒ คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่นปีละ๑ครั้ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๖.๒ เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบางจากผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
๖.๔ ประชุมคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น 

๖.๕ ด าเนินการตามโครงการ 
๖.๖ ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๖.๗ จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆได้แก่เว็บไซต์ของหน่วยงานสื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
          1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนหน่วยงาน /บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

********** 
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มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหนังสือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนี

ในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐสาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆท่ีเอ้ือให้เกิด
การทุจริตดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรโดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่
ยากต่อการด าเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อ
สังคมชุมชนและประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  จึงได้จัดท ามาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีข้ึนเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการน าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

ท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง       
ที่ด ี

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔)  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดกองคลังกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
**********
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน  

เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถ               
ยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  ระบบอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น  เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไข                       
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากรวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางจากข้ึนเพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจากให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญาประชาชนทั่วไปหน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

1ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน                         

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก                     
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 
********** 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”  

2. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน

ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ณที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบล                
บางจาก  จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากให้บริการ  ณ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโดยมีเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพ่ือประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรง
กับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง 
3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบางจาก 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากจ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ

การเงินการจัดหาพัสดุการค านวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบกฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ข้อมูล
ครบตามรายการที่ก าหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
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6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
-จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
-จ านวนผู้เข้ารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

 
********** 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ  “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง

จากเช่นเว็บไซต์หน่วยงานบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่อบต. และตามหมู่บ้านเป็นต้น”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ .ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆของหน่วยงานเช่นโครงสร้างและการจัดองค์กรอ านาจ
หน้าที่แผนงานโครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลที่ส าคัญๆของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลายเพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมายได้แก่หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงานเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม                       
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆโทรทัศน์วิทยุสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ่ืนๆทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
2. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
3. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ได้แก่ 
- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้

ประชาชนสืบค้นได้ 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์ /เว็บบอร์ด /เฟสบุ๊คท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

********** 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม”การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลังพัสดุและทรัพย์สินของอบต .และการรับ

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การบริหารงานราชการในปัจจุบันภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน

การบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใสต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือเป็นการปูองกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน

ของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบและกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปีและการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดหาพัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่นและการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงิน
การคลังผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

********** 
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ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสะแกในการจัดท าโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553 ข้อ 12 วรรคท้ายก าหนดให้มีสถานที่กลางส าหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเรื่องสถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นลงวันที่  
30 กันยายน 2553 ข้อ 7 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้สถานที่กลางด าเนินการตามระเบียบจะต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของสถานที่กลางโดยอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าวให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นเจ้า                     
เป็นผู้ด าเนินการจัดหาแทน  หรืออาจสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลาง
ด าเนินการแทนก็ได้ทั้งนี้การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวให้ทาเท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของสถานที่กลาง
อนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นเจ้าภาพหรือส่วนราชการอ่ืน                       
ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กางให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนดด้วย 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรี  แต่ละแห่งมีงบประมาณในการพัฒนา
ในพ้ืนที่ของตนเองพอสมควรจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีการสอบราคาหรือประกวดราคาเพ่ือหาผู้รับจ้างในการด าเนิน
โครงการพัฒนาของตนเป็นประจ า  และมีจ านวนมากขึ้นทุกปีประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายในการ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นไม่ให้เกิดข้ึนกับทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                 
โดยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายปูองกันปัญหาดังกล่าวด้วยนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการสมยอม                    
ในการเสนอราคาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ก าหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น                      
ทุกแห่งใช้สถานที่กลางที่จังหวัดก าหนดเพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างในการยื่นซองและ                   
เปิดซองสอบราคาประกวดราคา 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอมีความ

โปร่งใสเชื่อถือได้ 
2. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้สถานที่รับซอง –เปิดซองในการสอบราคาและประกวดราคามีความพร้อมปลอดภัยและ

สามารถด าเนินการตามได้ตามระเบียบกฎหมาย 
4. เพ่ือสร้างการบริการที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มาติดต่อ 
5. เพ่ือให้วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการด าเนินการสอบราคาและประกวดราคามีความพร้อม      

อยู่เสมอ 
6. เพ่ือสร้างมาตรฐานรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเมือง

เพชรบุรีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
7. เพ่ือสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเพชรบุรีให้มีกระบวนการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตและมีสถานที่ส าหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการปีละ๑ครั้ง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีที่ตั้งณที่ท าการ

อ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
อุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 1 ครั้ง/ปี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
11,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
2. มีสถานที่ในการปิดประกาศสอบราคาและประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก

แห่งระดับอ าเภออย่างเป็นระเบียบและมั่นคงถาวร 
3. มีสถานที่รับซอง  – เปิดซองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความพร้อมมีความโปร่งใส

สะดวกและเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 
4. มีความสะดวกคล่องตัวในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความพอใจในการ

บริการและความยุติธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอสะดวกทันสมัยเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่และการ

ให้บริการต้อนรับตามหลักการบริการสาธารณะที่ดี 
7. ผู้มารับบริการเกิดความรู้สึกประทับใจในการได้รับบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการติดต่อ

ราชการหรือการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
 

********** 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ล าดับที่ 1 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 อบรมให้ความรู้เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา (แผนพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาท้องถิ่น ) และ
ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     

พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอ าเภอการวางแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตโดยการก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องบรรลุและแนวทาง 
ในการบรรลุพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วยประกอบกับกระทรวงมหาดไทยและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านชุมชน  และท้องถิ่นมีการจัดท าทบทวนแผนชุมชนเป็นแนวทางการพัฒนา
หมู่บ้านชุมชนและท้องถิ่นโดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรอ านวยการ 
บูรณาการให้เกิดกระบวนการดังกล่าว 

ดังนั้น  ตามระเบียบฯ ข้างต้นจึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) และทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนโดยมีเปูาหมาย  เพ่ือออกพบประชาชน
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานชุมชนส ารวจความต้องการรับฟังรับทราบปัญหาของประชาชนภายใต้หลักประชารัฐ
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีในการร่วมคิดร่วมทาร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์
ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและทาให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองมีความสุจริตโปร่งใสถูกต้องมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและคุณภาพตอบปัญหาหรือข้อสงสัยของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนผู้นาชุมชนผู้นาองค์กรผู้บริหารท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นตรงตามความต้องการของประชาชนเป็นการรวบรวมปัญหา 
ความต้องการและข้อแนะน าจากประชาชนในพื้นท่ีทั้ง  8 หมู่บ้านในต าบลบางจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัด
เพชรบุรีเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นแผนงาน /โครงการ /กิจกรรมและน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
(พ.ศ. 2561-2565)  และทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบันต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
3.2 เพ่ือชี้แนะแนวทางในการท างานและประสานงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการและประชาชน

และการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  และแผนชุมชน 
3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่างๆของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
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3.4 เพ่ือรับฟังรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลบางจาก                      
มาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  และทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
-ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลบางจากท้ัง8 หมู่บ้านตามสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น 
- หัวหน้าหน่วยงานหรือส่วนราชการในพ้ืนที่ต าบลบางจากผู้นาองค์กรประชาชน 
-คณะกรรมการพัฒนาฯคณะกรรมการสนับสนุนฯองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในเขตพ้ืนที่ต าบลบางจาก 

6. วิธีด าเนินงาน 
6.1 ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
6.2 เขียนและนาเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
6.3 ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
6.4 ด าเนินการจัดประชุมประชาคมต าบลเพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัญหาในระดับต าบล 
6.5 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการตามก าหนดเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ตามตาราง)  

- จัดเวทีประชุมประชาคมระดับต าบลบางจาก 
-ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯเพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
-จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
-ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากเพ่ือพิจารณาร่างแผนฯ

เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่น 
-ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากให้ความเห็นชอบ 
- ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
-ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา

ท้องถิ่นและผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับทราบแนวทางการพัฒนาและกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
10.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนทั้ง  4 หมู่บ้านเพื่อนามาเป็นข้อมูลใน

การจัดท าแผนพัฒนาต าบลบางจากให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน 
10.3 ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารด้านต่างๆขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบางจาก 
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10.4 เกิดความรักความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจาก 

10.5 มีการจัดท าทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากได้เป็น
องค์กรอ านวยการบูรณาการเพื่อให้เกิดกระบวนการดังกล่าว 

 
**********
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและมี

เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรงโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีและจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการณส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางจาก 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน

ในพ้ืนที ่

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
6.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ

จ าเป็นและเร่งด่วน 
64 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวันเวลาราชการวันจันทร์  –วันศุกร์ตั้งแต่เวลา  08.30 น. –16.30 น. โดยช่องทาง

ร้องทุกข/์ร้องเรียนดังนี้ 
7.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
7.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 032 –781236ทางโทรสารหมายเลข 03๒ –๗81237 ต่อ 17 
7.3 ทางเว็บไซต ์
7.4 ทางไปรษณีย์ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียนประจ าสัปดาห์ /ประจ าเดือนทาให้เห็นว่าประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข ์
3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 
********** 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ ”แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล                   

บางจาก”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         

พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนาข้อ  7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้              

มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลฯ                      
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากก าหนดด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ด าเนินการปฏิบัติตามระเบียบฯเมื่อต าแหน่งของคณะกรรมการสิ้นสุดลงเพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที ่2) พ.ศ.2559  

8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานนโยบายและแผนส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางจากเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางจากและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจากความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากด้วยความถูกต้อง
โปร่งใสสุจริตและให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 

********** 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม”การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก”  

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมพัฒนาขยายหรือยุติการ
ด าเนินภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากจึงได้จัดท า
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากข้ึน   เพ่ือให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกและ                      
การตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจาก 

3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะท างานและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจาก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  (ตามหนังสือสั่งการที่  มท  0892.4/ว 435 ลงวันที่                    
11 ก.พ. 2558) จ านวน  10  คนประกอบด้วย 

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชนภาคเอกชน 2 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน 
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(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
(4) ปลัดอบต. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(5) หัวหน้าส านักงานปลัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไปเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯด าเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปีละ  2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว

เสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากทราบเพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขส่งเสริมพัฒนาขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากมอบหมาย 
6.5 ประชุมคณะกรรมการ /คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 
6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ

องค์การบริหารส่วนต าบลพร้อมตัวชี้วัด 
6.9 การติดตามและประเมินผล 
6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯแล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ

ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 
 

********** 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการจัดท ารายงานควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน                   

พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบล        
บางจากจึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ า
ทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล                  

บางจาก 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกอบต.บางจากทราบตามแบบที่

ระเบียบฯก าหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส านักงานปลัดกองคลังกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยด าเนินการ

ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบปย.2  
6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรด าเนินการรวบรวม

เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ 6 ระดับองค์กรและนาเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่งรายงานให้
ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาดปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 
**********
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม”ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า

จะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆไปซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบระบบบัญชีหนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดย
ส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทาง
ราชการก าหนดไว้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน                    
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใดการที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุก
ระบบงานอาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงาน  และการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผลทั้งนี้สาเหตุ
ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสมการมอบหมายการปฏิบัติงาน
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้นและ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทาให้การใช้ทรัพยากร

เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็นลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆที่อาจมีขึ้น 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายเงื่อนไขสัญญาข้อตกลงระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจากเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีด าเนินการ 
5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544 ข้อ 6  
5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ

ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางจากเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯเพ่ือสรุปข้อมูล 
๕.4 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ทราบ 

6. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก / 1ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2564)  

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกองคลังกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่า 
9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สามารถนาไปใช้ในการ

ตัดสินใจ 
9.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ี

วางไว้ 
9.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน  (ร้อยละ 80 ในระดับมาก)  
 

********** 
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มิติที ่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

ล าดับที ่1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม”การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการตลอดจน

มติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็วถูกต้องประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมายข้อเท็จจริงไม่
มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานการบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูล
อ่ืนต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข

การท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลต าบลบางจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการ

เบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบณส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากภายในสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้องรวดเร็วเกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

********** 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายระเบียบประกาศค าสั่งเงื่อนไข

และหลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัดปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบความช านาญประสบการณ์หรือขาดความรู้กฎหมายระเบียบประกาศค าสั่งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆที่
มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้นหากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อ
กฎหมายระเบียบหรือกฎเกณฑ์เง่ือนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้าเพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงจากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้นจึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายค าสั่ง
และหลักเกณฑ์ต่างๆที่ส าคัญและเก่ียวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้อง
เสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา  103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากจึงได้จัดส่งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจากเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ีจัดขึ้นหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ด าเนินการจัด
อบรม 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากมีความรู้ความเข้าใจมิให้

ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากมีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา  
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ตามท่ีโครงการอบรมก าหนด 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการวันเวลาและสถานที่ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรพร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามท่ีโครงการก าหนด 

8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000.-บาท หรือตามโครงการก าหนด 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
10.2 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
10.3 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากมีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม                   
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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ล าดับที๒่ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและ

สังคมด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระเจ้าได้ด าเนินการเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วยเพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับ                       
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนา
องค์กรพัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจใน

การท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมาย 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากทุกคน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบล

และหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก /กองงานที่
รับผิดชอบ 

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภาโดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบางจาก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน ๒๐,๐๐๐.-บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

ตัวช้ีวัด 
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

 
********** 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม”การประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมากจ าเป็นที่

ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหาโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆให้เกิดการเฝูาระวังปูองปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์บริเวณปูายประชาสัมพันธ์ทั้ง 4 หมู่บ้าน 
6.3 มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
2. น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

********** 


