
 

 

ส่วนที่  3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต 

1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. โครงการ 5 ส. Big Cleaning Day เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
  2. มาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

  3. โครงการการสร้างจิตส านึกและความความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอก 
  4.กิจกรรมประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

5.กิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
6. กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  



๑๕ 
 

 

ล าดับที่ 1 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่  ให้บังเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

1.ชื่อโครงการ  โครงการ 5 ส. Big Cleaning Day เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

2.หลักการและเหตุผล 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ด าเนินโครงการ “โครงการท้องถิ่นไทยใส่ ใจความสะอาด   

คนในชาติมีความสุข” โดยประยุกต์ผ่านโครงการมอบของขวัญปีใหม่  2559  “เสริมสร้างชีวิตใหม่  ให้คนไทย
มีความสุข”ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ งน้อมน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                         
“รู้ รัก สามัคคี” ที่มุ่งเน้นในเรื่อง  การท างานให้ประสบความส าเร็จ  จะต้องมี ความรอบรู้ทุกมิติ  การ
ปฏิบัติงานต้องท าด้วยใจมุ่งมั่น  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน  และต้องรวมพลังหรือบูรณาการเพ่ือให้งานบรรลุผล
ส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  และเกิดความยั่งยืน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกได้น านโยบายดังกล่าวมา
ปฏิบัติในหน่วยงาน  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเป็นเป้าหมายส าคัญ  คือ ประชาชนจะต้องไดรับการ
บริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง เสมอภาค  และพึงพอใจในการบริการที่ไดรับ  สวนราชการจึงมีความจ าเปนตองมี
การพัฒนาองคกร  กระบวนการและบุคลากรเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานสนองความตองการของประชาชนได้   
อยางมีประสิทธิผล  เปนที่พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ โดยเฉพาะองคการบริหารสวนต าบลบ่อนอก    
ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจหลักในการใหบริการประชาชนในทุกดานและไดใหความส าคัญและ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากร  กระบวนการปฏิบัติงานและสิ่งอ านวยความสะดวกตาง ๆ อยางตอเนื่องมาโดย
ตลอด  อันเปนการยกระดับการใหบริการใหเปนที่พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  ไดแกกิจกรรม 5 ส. 
ประกอบดวย สะสาง สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  และสรางนิสัย  ซึ่งกิจกรรม 5 ส. เปน  กิจกรรมพ้ืนฐาน
ส าคัญที่น ามาใชพัฒนาประสิทธิภาพผูปฏิบัติงาน  ในการสงเสริมการปลูกและปลุกจิตส านึก  ในการรักษา
ผลประโยชน์ของหน่วยงาน  ก่อให้เกิดความสัมพันธในหมูคณะใหมีการปฏิบัติงานรวมกันอยางราบรื่น         
เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน   อีกทั้งยังเปนการจัดระบบ  ระเบียบ  ท าใหคนหาเอกสารและวัสดุ     
อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานได้อยางสะดวกรวดเร็ว สงผลให้การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล    

ดังนั้น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  จึงได้ด าเนินการ 
มาตรการระยะสั้น  จัดท าโครงการ 5 ส.  Big Cleaning Day  ต าบลบ่อนอก  ขึ้น  เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในส านักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี   
สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลต่อไป 
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3.วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
3.2 เพ่ือพัฒนาสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความรู้  ทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานราชการ

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยใช้การด าเนินงานกิจกรรม 5 ส. 
3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีม อุทิศการท างานเพ่ือการบริการประชาชน 

ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพลดต้นทุน  ลดความสูญเสียในเรื่องของเวลา  และมีการน าทรัพยากรมาใช้อย่าง
คุ้มค่ามากท่ีสุด  โดยการใช้เทคนิค 5 ส. 

3.4 เพ่ือสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานเป็นระเบียบเรียบร้อยพรอมปฏิบัติงาน 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ประชาชนผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก          
4.2 บุคลากรทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  

ร่วมมือกันด าเนินกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

6.วิธีการด าเนินงาน 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการกิจกรรม 5 ส.  ด าเนินการ ก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ 

หลักเกณฑ์และก าหนดรูปแบบกิจกรรม  5 ส . ก าหนดมอบใบประกาศแก่หน่วยงานที่ได้คะแนนการ                   
ประเมินสูงสุด 

3. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติ / หลักเกณฑ์มาตรฐาน 5ส. /              
ก าหนดพ้ืนที ่

ส่วนกลางในความรับผิดชอบของแต่ละกอง 
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/สื่อประชาสัมพันธ์ 
5. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
6. มอบใบประกาศแก่หน่วยงานที่ได้คะแนนการประเมินสูงสุด 
7. สรุป  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

   การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 
1. กิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
2. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง 5 ส. ให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน 
3. กิจกรรมวันท าความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning  Day (3 เดือน/1 ครั้ง) 
4. กิจกรรมท าความสะอาดอย่างต่อเนื่อง (โดยจะท าทุกวันศุกร์แรกของเดือน) 
5. กิจกรรมตรวจประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 5 ส. โดยคณะกรรมการ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ  2561 – ปีงบประมาณ 2564  

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
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9.ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
10.2 บุคลากรมีความรู้  ทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
10.3 บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ท างาน   
10.4 สถานที่ท างานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยพรอมปฏิบัติงาน 

11.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
11.1 ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และในบรรยากาศที่ดี ร้อยละ 80 
11.2  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่อ 5 ส. ร้อยละ 80 
11.3  จ านวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก เข้าร่วมโครงการ ฯ ร่วมมือกัน

ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 90 
11.4  คะแนนผลการประเมินของคณะกรรมการ  ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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ล าดับที่  2 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่  ให้บังเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

1.  ชื่อมาตรการ  มาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง       

2.  หลักการและเหตุผล 

เป้าหมายของการบริหารงานบุคคลที่ส าคัญคือ การใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือให้บุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การก าหนด การบริหารงานบุคคลที่ดีหรือการให้คนปฏิบัติงานได้ดีนั้น
จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการคือ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความประพฤติดี  
องค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้ กล่าวได้ว่าความประพฤติส าคัญมากเพราะคนจะมีความรู้ความสามารถเพียงใดก็
ตาม ถ้าความประพฤติไม่ดี ความรู้ความสามารถก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลดีได้ ดังนั้น
การควบคุมการประพฤติปฏิบัติของบุคคลจึงเป็นเรื่องส าคัญในการบริหารงานบุคคล สิ่งที่ ใช้ควบคุมความ
ประพฤติ โดยทั่วไปได้แก่ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งใช้บังคับหรือควบคุมประชาชนทุก
คนที่อยู่ในรัฐ ประเทศ และแคว้นต่างๆ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเมิดจะถูกลงโทษตามความผิด  แต่ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างนั้น นอกจากจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของบ้านเมืองแล้วยังถูกควบคุม
ความประพฤติโดยวินัยขององค์กรอีกส่วนหนึ่งด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก จึงได้มีการจัดท ามาตรการในการรักษาระเบียบของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก
ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยก าหนดให้มีรูปแบบในการ
ด าเนินการที่ชัดเจน เพ่ือให้การประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างความมีระเบียบวินัยของพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน 

3.2 เพ่ือให้การประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

6.  วิธีการด าเนินการ 

6.1 ด าเนินการประชุมระหว่างคณะผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ในการรักษาระเบียบวินัยขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง  



๑๙ 
 

 

6.2 จัดท าประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างได้รับทราบ 

๖.๓ ติดตามประเมินผลการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างและ
รายงานผลการประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา 

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  2561 – ปีงบประมาณ 2564  

8.  งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

10.  ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกได้ประพฤติปฏิบัติตนในการ

รักษาระเบียบวินัยของปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล 
 

1๑.  การประเมินผลมาตรการ 

ประเมินผลมาตรการตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ตรวจสอบได้จากเอกสารรายงานผลการประพฤติ
ปฏิบัติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

1๒.  ตัวชี้วัด  ระดับความส าเร็จมาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คะแนน : ๕ คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ก าหนดความส าเร็จมาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
จากร้อยละ (Percentage) ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก
หลังจากการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ คะแนน จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

2 คะแนน จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

3 คะแนน จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๔ คะแนน จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๕ คะแนน จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
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ล าดับที่  3 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่  ให้บังเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

1.ชื่อโครงการ : โครงการการสร้างจิตส านึกและความความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง 
  ฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ นที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลง และหมดไปได้ใน
ที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการ เมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคน
ไทยร่วมกันต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชั่น ทั้งนี้กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการนั้น ปรากฎอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่ง
ได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กร
ต่าง ๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลัก
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการ
มีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้
เป็นเครื่องมือ กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ จะต้องค านึงถึง
กรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก จึงจัดท าโครงการการ
สร้างจิตส านึกและความความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ขึ้น 



๒๑ 
 

 

3.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
 2.เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
 3.เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4.เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

5.พื้นทีด่ าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7.ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ  2561 – ปีงบประมาณ 2564  

8.งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
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 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 

ล าดับที่  4 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่  ให้บังเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
   

2.หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรค

ต่อการท างานในหน่วยงานต่างๆ ทุกหน่วยงานจึงควรมีโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ เกี่ยวกับการประพฤติชอบ การยึดมั่นใน
หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณ ความสุจริต ซื่อตรง เที่ยงธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ประหยัด  เกิดความคุ้มค่า  มีคุณภาพมาตรฐาน ถูกต้อง 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์กร และสังคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  ได้เห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว  จึงได้ด าเนิน
กิจกรรมการประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เป็นประจ าทุกเดือน   เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของพนักงาน ท าให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายประจ า
สามารถแสดงความคิดเห็นชี้แจงปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสามารถเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีในกระบวนการท างานร่วมกันทั้งฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายประจ า 
๓.วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  

๓.2 เพ่ือเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓.3 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ  

พร้อมทั้งรบัฟังปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
๓.4 เพ่ือสร้างความรู้สึกในการท างานร่วมกันเป็นทีมเปิดเผยการด าเนินงานด้านต่างๆ  อย่าง

โปร่งใส    
 

๔.เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   

 

๕.พื้นที่ด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

  



๒๔ 
 

 

๖.วิธีการด าเนินงาน  

6.1 จัดท าบันทึกข้อความเชิญประชุมแจกจ่ายให้ทุกส่วน/กอง เพ่ือแจ้งให้พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างเข้าร่วมประชุม 

6.2 จัดท าวาระการประชุม โดยประสานทุกส่วน/กอง ที่ประสงค์น าเรื่องต่างๆ หารือกับที่ประชุม
เพ่ือให้ความเห็นชอบ และน าความรู้เรื่องเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เผยแพร่ให้ทราบ  

6.3 จัดประชุมชี้แจงให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพดังนี้ 

6.4 ทุกส่วน/กอง รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน  เสนอปัญหาและอุปสรรคในการ 
ปฏิบัติงาน  เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
 

๗.ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ  2561 – ปีงบประมาณ 2564 
  

๘.งบประมาณด าเนินงาน 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 

 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก   

 

10.ผลลัพธ์ 
10.1 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  รับทราบถึงนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและองค์กร 
๑๐.๒ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตนรบัผิดชอบ

ในทุกงานมากขึ้น 
10.3 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ทราบและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
๑๐.๓ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในการร่วมกันท างานเป็นทีม เกิดความเป็นหนึ่งเดียว 
10.4 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส  ลดปัญหาการทุจริต   

 

   
  



๒๕ 
 

 

ล าดับที่  5 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 

1.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่น 

2.หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
และต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาอบต. พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอก  มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  
 2.เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ
และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ 
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติสร้างจิตส านึกในการท า
ความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
 3.เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
และธรรมาภิบาล 

4.เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



๒๖ 
 

 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7.ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561 - ปีงบประมาณ  2564 

8.งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก   อ าเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

10.ผลลัพท์ 
 1.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และ
การปฏิบัติงาน 
 2.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตน
ให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม 
 3.สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 

ล าดับที่  6 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งประโยชน์ 

1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

2.หลักการและเหตุผล 
     การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม  ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม  และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงาน  สถาบันและสังคมต้องสูญ เสียไป               
โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม            
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  ตัวอย่างเช่น           
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการ
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูล
ทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflic of interest : COI)                 
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ
ที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ                                             
ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในองค์กรและป้องกันมิให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
บ่อนอกกระท าการทุ จริตคอร์รัปชั่น โดยใช้ต าแหน่ ง อ านาจหน้ าที่ ในทางมิชอบ เพ่ือแสวงหาผล               
ประโยชน์ส่วนตน จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น 
  

3.วัตถุประสงค ์
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ คณะผู้บริหาร            

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอกได้รับทราบและสามารถน าไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับบทบาทและต าแหน่งหน้าที่ของตน     ท าให้
องค์กรเกิดความโปร่งใส ตลอดจนเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
เป็นเรื่องหลัก  

 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
     คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
5.พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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6.วิธีการด าเนินงาน 
               1.   มีการประชุมหรืออบรมให้ความรู้ภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก โดยใช้แอพพิเคชั่นกฎหมาย ปปช.มาตรา 100 และ 103 เป็นเครื่องมือ
ด าเนินงาน และร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน  

  2.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานให้มีความชัดเจน โปร่งใสทุกขั้นตอนและ
กระบวนการในการมาติดต่อราชการ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

 3. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล               
บ่อนอก  

4. ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. มีการรายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ผู้บริหาร อบต.ทราบ 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  2561 – ปีงบประมาณ 2564  

8.งบประมาณด าเนินการ 
              ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
 

9.ผู้รับผิดชอบ 
     งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมากยิ่งขึ้น และ
แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการร่วมกันป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในองค์กร เป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ   
 

11.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     จ านวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามา
เกี่ยวข้องลดลง 
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มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน (คืนความสุขให้คนไทยในชาติ) 
  2. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้าน
รักษาศีล 5” 
  3.โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
  4.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้) 
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ล าดับที่  1 
มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ   โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน (คืนความสุขให้คนไทยในชาติ) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันประชาธิปไตยของไทย มีการเรียกร้อง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคเพ่ือความเท่า

เทียมกันมากเกินไปจนบางครั้งไปกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน  จนกลายเป็นเสรีเฟ้อ เพราะมีบ่อยครั้งที่การ
เรียกร้องสิทธิเสรีภาพเพ่ือความเสมอภาคดังกล่าว ไปกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสั งคม โดยการละเมิด
กฎหมาย และไม่เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  และหลักส าคัญที่ขาดหายไปซึ่งเป็นส่วนส าคัญ คือหลักภราดรภาพ               
เป็นหลักการที่แสดงถึงความรัก ความผูกพันกันฉันท์พ่ีน้อง ไม่แบ่งแยกภูมิภาคถิ่นที่อยู่อาศัย  ไม่แบ่งแยกเชื้อ
ชาติ ชนชั้น เพศ ผิวพรรณ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน รองลงมาคือหลักเหตุผล 
ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุผลเข้าข้างตัวเองและพวกพ้อง การเข้าใจแนวทางวิถิประชาธิปไตยแบบไม่ถูกต้องอาจ
ส่งผลให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยไม่สมบูรณ์ ประชาชนขาดส านึกในการให้ความส าคัญกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น การใช้หลักการเสียงข้างมากตัดสินการกระท าที่ไม่ถูกต้องตามคุณธรรม จริยธรรม                     
ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง โดยตัดสินตามกลุ่มบุคคลที่มากกว่าหรือพวกพ้องของตนโดยไม่นึกถึงเหตุผล  เป็นต้น   

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยซึ่งสอดคล้องกับหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครอง
ที่เข้มแข็งจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศและประชาชนไปสู่ความเจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืน เป็นสังคมที่
มีระเบียบ วินัย ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยจึงต้องปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้มเห็นถึงความส าคัญ ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประชาธิปไตยภาคประชาชนให้ เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง รับทราบสิทธิ เสรีภาพ                   
ของตนเอง และส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
มาตรา 66 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน
ชุมชน (คืนความสุขให้คนไทยในชาติ) ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองดีตามหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องให้แก่

ประชาชน 
2. เพ่ือสร้างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่

ประชาชน 
3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักวิถีประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน 
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4. เป้าหมาย  
ประชาชน จ านวน 30 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  

6. วิธีการด าเนินงาน 
1. ประสานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพ่ือปรึกษาเนื้อหา

หลักสูตรและประสานวิทยากรเบื้องต้น 
2. ก าหนดหลักสูตรการอบรม  
3. เขียน/เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติจัดท าโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการโดยมีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการโดยมีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
6. ส่งหนังสือประสานก านัน/ผู้ใหญ่บ้านส่งตัวแทนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม 
7. ส่งหนังสือประสานวิทยากรเพื่อเข้าฝึกอบรมให้แก่ประชาชน 
8. จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดอบรม 
9. ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน 
10. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  2561 – ปีงบประมาณ 2564  

8. งบประมาณด าเนินงาน 
      30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

10.ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรมจิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตยท่ีแท้จริงโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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ล าดับที่  2 

มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา                     
“หมู่บ้านรักษาศีล 5” 

2.หลักการและเหตุผล 
จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย ประกอบด้วย

การกระท าผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การระบาดของสิ่ง
เสพติดและอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่ วนร่วมและการ
จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตส านึก ศีลธรรมและคุณธรรม
จริยธรรม 
 ในการนี้ เพ่ือเสริมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่            
30 พฤษภาคม 2557 ด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันด าเนินการในเรื่องการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ และท าให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด ซึ่งจะน าพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืน 
 คณะสงฆ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีด าริ
ที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลอม
เกลียวกันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน า
หลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามแนวของหน่วยงานอบรมประชาชนประจ าต าบล 
จ านวน 5,914 หน่วยทั่วประเทศ ที่ได้ด าเนินการตามหัวข้ออบรม 8 หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม 
สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรมและสามัคคี
ธรรม โดยมอบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการสถานศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธได้ขับเคลื่อนโครงการเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยก าหนดเป้าหมายทุกต าบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศพร้อมตั้งเป้าตัวชี้วัดให้เกิด
สัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 4 ปี (ปี 2557 – 2560) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม ในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมให้
สังคมไทยมีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา จึงได้ก าหนดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนในชาติ ด้วยการก าหนดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนในชาติ ด้วยการก าหนดโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้น าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านโครงการกิจกรรมที่มุ่งเน้นการรณรงค์ 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนในชาติใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการแก้ไขความ
ขัดแย้งของประชาชน ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
“หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะการประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน 



๓๑ 
 

 

วัด โรงเรียน และราชการทุกภาคส่วนของประเทศ ดังที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ประทาน
โอวาทไว้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ความว่า “อันว่าศีล 5 เป็นการส าคัญมนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล 5 
ด้วยกัน สังคมนั้น คือ ประชาชนย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อเป็นไปได้ขอให้ชื่อหมู่บ้านรักษาศีล 5” 
 
3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
 2. เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 3. เพื่อให้ประชาชนได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 4. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและสร้างความตระหนักรักเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ประเทศชาติเกิดความสงบสุขร่มเย็น 
 5. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับประชาชน 
 

4.เป้าหมายโครงการ 
 ครอบคลุม จ านวน 14 หมู่บ้าน 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ด าเนินการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนรักษาศีล 5 ครอบคลุม 14หมู่บ้าน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าที่ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติตาม
หลักศีล 5 เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน ท าให้สังคมสงบ ร่มเย็น และมีความสุขอย่างยั่งยืน ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน 
 

5.สถานที่ด าเนินการ 
 ภายในต าบลบ่อนอก 
 

6.วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดท าโครงการและรายละเอียดประกอบโครงการ 
 2. เสนอผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ 
 3. แจ้งประชาสัมพันธ์ หมู่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการ 
 4. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชนสมัครเข้าร่วมโครงการ                  
รักษาศีล 5 
 5. จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ 
 6. ประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

7.ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561-2564 
8.งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

10.ผลลัพธ์ 

 1. ประชาชนมีความจงรักภักดีร่วมใจปฏิบัติตามหลักธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
 2. สังคมไทย มีความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 3. ประชาชนได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาด ารงวิถีชีวิตอย่างมีความสุขเกิดความสงบ     
สันติสุข และมีคุณธรรมจริยธรรม 
 

11.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ประชาชนเข้าร่วมโครงการ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
 2. ประชาชนได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต มีจิตส านึก มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งในชุมชน สังคมและประเทศชาติ  ร้อยละ 60 ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 3. หมู่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ เข้าร่วมโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ร้อยละ 90 
ของเป้าหมายที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ได้ท าการประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
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ล าดับที่  3 
มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ   
2. หลักการและเหตุผล 
 

ในปีพุทธศักราช ๒๕61  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการปลูก
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  เพ่ือเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลหนองตา
แต้มมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีการปลูกและ
ฟ้ืนฟูป่าตามแนวพระราชด าริ  สนับสนุนการจัดการป่าชุมชน  เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อน  
และอนุรักษ์ทรัพยากรให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ รัฐบาลให้ความส าคัญแก่บทบาทของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในการสร้างความสุขของประชาชน  และสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  โดยให้ความส าคัญแก่การบริหารจัดการอย่างบูรณาการระหว่างมิติเศรษฐกิจ  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  เร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  ชุมชนท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนร่วมพัฒนาฟ้ืนฟูดินและป้องกันการชะ
ล้างพังทลายของดินอย่างยั่งยืน   

ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบนิเวศน์จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ริมทางเฉลิมพระเกียรติขึ้น  เพ่ือเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนและ
เยาวชนในพ้ืนที่ต าบลบ่อนอกมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์และสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลให้มีการปลูกต้นไม้และฟ้ืนฟูป่าตามพระราชด าริ  สนับสนุนการจัดการป่าชุมชน  เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว  ลดภาวะโลกร้อน  และอนุรักษ์ทรัพยากรให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
จิตส านึกให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 
๒. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้มีการปลูกป่า เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายสูง  

พ้ืนที่วิกฤต  พ้ืนที่สูง  พื้นที่ท่ีดินมีปัญหาด้าน การเกษตร 
๔. เพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนต้นไม้ในพื้นที่ให้มากข้ึน 
๕. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

ของตน 
๖. สร้างความสมดุลในระบบนิเวศน์และลดภาวะโลกร้อน 
๗. ฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง การขาดแคลนน้ า และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 

 



๓๔ 
 

 

 
4. เป้าหมาย 

ผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ จ านวน 20๐ คน 
5. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

- เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
- ประสานผู้น าหมู่บ้านประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกปฏิบัติ 
- บรรยายให้ความรู้การอนุรักษ์ดินและน้ าตามแนวพระราชด าริ  
- ปลูกไม้ยืนต้น จ านวน ๑,0๐๐ ต้น  

6. รูปแบบกิจกรรม  
 

1. ด าเนินการปลูกต้นไม้ จ านวน ๑,00๐ ต้น โดยได้รับการสนับสนุนหญ้าแฝก จากศูนย์เพาะกล้าไม้
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ของต าบลบ่อนอก 
3. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเชิญชวนประชาชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
- ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์คลองชายธง ต าบลบ่อนอก 

8. หน่วยงานที่บูรณาการร่วมกัน 
-   ศูนย์เพาะกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  2561 –  ปีงบประมาณ 2564 

 

10.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  
 

11.งบประมาณในการด าเนินการ 
 

งบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท  
 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑ ประชาชนมีความรูและเข้าใจถึงประโยชนของการปลูกป่า  
๒ สามารถอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายสูง พ้ืนที่วิกฤต พ้ืนที่สูงพ้ืนที่

ที่ดินมีปัญหาด้านการเกษตร 
๓ เพ่ิมจ านวนต้นไม้ในพื้นที่ให้มากข้ึน 
๔ ประชาชนมีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 



๓๕ 
 

 

๕ สามารถฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง  การขาดแคลนน้ า  และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดิน  

๖ ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลมากข้ึน 
๗ ประชาชนในพื้นท่ีร่วมพัฒนาสองข้างถนนเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

 

ล าดับที่  4 
มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้) 
2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ  และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  การเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภค
โดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน  ทั้งพืชผัก  ไม้ผล  ไม้ยืนต้น  พืช
สมุนไพร  พืชใช้สอย  ในลักษณะของสวนผสม**ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย....
ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น  ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ.ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง  
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ  เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็น
การใช้พ้ืนที่เล็ก ๆ ให้เกิดประโยชน์  ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง  ท าให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย  และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด  และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้มร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลหนองตาแต้มได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกษตรกรด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก
การด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก การปลูกผักสวนครัวก็เช่นเดียวกันสามารถลดต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ 
และสามารถน าที่เหลือใช้ไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่งด้วย  จึงได้จัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น อีกทั้งได้น้อม
น าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือสนองพระราชด าริ  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  มาด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
๒.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  พอมีพอกิน  พ่ึงตนเองได้ 
๓.  ให้ความรู้ความเข้าใจในการท าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีไม่ท าลายระบบนิเวศ 
๔.  เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 
๕.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเกษตรกรอันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3. แนวทางการด าเนินการ 
 

 ๑.  ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและเปิดรับสมัครครัวเรือนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ใน
พ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย   
 ๒.  จัดกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรพอเพียง และ
ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 



๓๗ 
 

 

 ๓.  จัดหาเมล็ดพันธุ์เพ่ือน ามาเป็นวัสดุสาธิตการปลูกพืชหมุนเวียน  พร้อมทั้งปรับปรุงศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน  
 ๔.  สรุปและประเมินผลโครงการในแต่ละสถานที่ 
4. เป้าหมาย 

เกษตรกรในต าบลบ่อนอก  
5. สถานที่ด าเนินการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  2561 - ปีงบประมาณ  2564 
 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
 

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
  

8. การติดตามและประเมินผล 
๑.  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๗๐ % 
๒.  สามารถลดรายจ่ายด้านการบริโภคของครัวเรือนได้ไม่น้อยกว่า  ๓๐% 
๓.  สามารถขยายผลไปยังครัวเรือนอ่ืน ๆ  ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการได้ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีชีวิตแบบพอเพียง  พออยู่  พอกิน 
2. เกษตรกรมีส่วนในการผลิตและบริโภคผักท่ีสะอาดปลอดภัยจากสารพิษ 
3. เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
4. เกษตรกรมีสุขภาพจิตดีเนื่องจากสภาพแวดล้อมของบ้านเรือนน่าอยู่น่าอาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 
 

 
มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 

1.3 การปลูกจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1. โครงการครอบครัวคุณธรรม (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) 
  2. โครงการสร้างจิตส านึกแก่เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง)  

3. โครงการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลบ่อนอก 
  



๕๔ 
 

 ล าดับที่  1 
มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 
1.3 การปลูกจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
๑.ชื่อโครงการ โครงการครอบครัวคุณธรรม (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) 
๒.หลักการและเหตุผล 
 

  ในปัจจุบันนี้ ค าว่า “คนดี” เป็นสิ่งที่ทุกสังคมปรารถนาให้คนในสังคมเป็นคนดี แต่การท า
ความดีเริ่มลดน้อยถอยลง เนื่องจากปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ การใช้เล่ห์เหลี่ยมเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ส่วนตัว ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนมาก จากประโยคที่ว่า “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ” หรือค า
พังเพยที่ว่า “เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” ซึ่งบ่งบอกให้เห็นถึงสิ่งที่ทุกคนในสังคมต้องการและปรารถนาให้
เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวของตนเอง เพ่ือเป็นก าลังของชาติต่อไปในวันข้างหน้า พ่อแม่ทุกคนต้องการเห็น
สมาชิกในครอบครัวของตนเป็นคนดี แต่การเป็นคนดีนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้โดยอัตโนมัติต้องมาจากการ
อบรมบ่มนิสัยอย่างจริงจังจากพ่อแม่ เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ และเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ แต่เนื่องจากสภาพสังคมและการด าเนินชีวิตในปัจจุบันที่ท าให้พ่อแม่ต้องรีบเร่งท างาน
ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมสมาชิกในครอบครัว สังคมจึงต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆรวมทั้งสภาพแวดล้อมและ
อิทธิพลที่ไม่ดีในสังคม เช่น อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนชักจูง อิทธิพลจากสื่อ และค่านิยมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคท่ีขัดขวางการสั่งสอนอบรมของพ่อแม่ ดังนั้นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว
ได้รับความรู้เป็นการเสริมสร้างจิตใจให้คนในชาติมีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์  สุจริต และมี
การด าเนินชีวิตด้วย สติ ปัญญา และความรอบคอบ จึงเป็นสิ่งส าคัญ  
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและครอบครัว รู้จักมารยาทไทยในสังคม การกราบพระ การไหว้ 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามให้แก่เด็ก และเยาวชนน าไปปฏิบัติ 
 ๓.  เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมพูดคุย และวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆภายในครอบครัว สร้างความ
อบอุ่นในครอบครัวท าให้เกิดความเข้มแข็ง สังคมเข้มแข็ง ประเทศชาติสงบสุขและยั่งยืน 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ครอบครัวในต าบลบ่อนอก ประกอบด้วย พ่อแม่ ผู้สูงอายุในครอบครัว เด็กและเยาวชน 
จ านวน   ๓๐  ครอบครัว  
 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดในเขตต าบลบ่อนอก 
๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑.  จัดท าโครงการเสนอ อบต. เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการอบรม 

 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการและคณะกรรมการประเมินผลโครงการที่มาจากภาค
ประชาชน 



๕๕ 
 

 ๓. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการและคณะกรรมการประเมินผลโครงการเพ่ือจ าแนก
ลักษณะงาน มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ 

 ๔.  ประสานวิทยากรและสถานที่ในการฝึกอบรม 
 ๕.  ประสานและประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัว เด็ก ผู้สูงอายุ ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
 ๖.  ด าเนินการจัดอบรมโครงการครอบครัวคุณธรรมฯ 
 ๗. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ๘.  รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหาร 
 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕61 – ปีงบประมาณ  ๒๕๖4 
 

๘.งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณ 20,000 บาท 
 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด 
 ๑.ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมโครงการฯ ประเมินจากเอกสารการ
ลงทะเบียน 
 ๒. ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
๑๑.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัวมีความรู้ มีความเข้าใจในเรื่องมารยาทไทยในสังคม การกราบ
พระ การไหว้พระ 
 ๒.เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงหลักคุณธรรม/จริยธรรมในการด าเนินชีวิตด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความอบอุ่นในครอบครัว 

๓. ครอบครัวมีความเข้มแข็ง น าไปสู่ชุมชน และสังคมที่เข้มแข็งต่อไป 
 

  



๕๖ 
 

 ล าดับที่  2 
มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 
1.3 การปลูกจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการสร้างจิตส านึกแก่เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง)  
2. หลักการและเหตุผล  
 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่
มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด จึงได้เกิดหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
ขึ้น โดยมีที่ปรึกษาอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มาร่วมให้ข้อคิดเห็น โดยมีหลักการส าคัญในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้เด็กนักเรียน มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเปี่ยมไปด้วย
ค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา เช่น ความชื่อสัตย์สุจริต การมรจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบทาง
สังคม รวมทั้งมีความรักในความถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการด ารงชีวิต ซึ่งจะเป็น
พ้ืนฐานที่ขาดเสียมิได้ ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และต่อการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
สังคม และประเทศชาติ  
 

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติด้วยพื้นฐานของ
ความถูกต้องและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกคุณธรรมของผู้เรียนให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักจ าแนกชั่วดี สาม
รถแยกแยะความผิดและความถูกต้องเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 
 3.3 เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิต
สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท าอย่างรับผิดชอบ และการอยู่อย่างพอเพียง 
 ๓.๔ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน ให้คิดเป็น
และปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ่อนอก 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

6. วิธีด าเนินการ 

1. เขียน/เสนอกิจกรรมพร้อมรายละเอียดต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ืออนุมัติจัดท าโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม/ประเมินพฤติกรรมเด็ก/ติดตามประเมินผลกิจกรรม 
3. จดัท าคู่มือหลักสูตร “โตไปไม่โกง”  
4. จัดเตรียมชุดกิจกรรม “โตไปไม่โกง” 
5. ออกแบบตารางการเรียนการสอนในแต่ละระดับ 
6. ครูผู้รับผิดชอบเข้าจัดกิจกรรมตาม ชุดกิจกรรม “โตไปไม่โกง” 
๗. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 

9. ผู้รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 

ประเมินพฤติกรรม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ  80  
 สังเกตเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติกิจกรรม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ  80 
 ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ  80 
 ผลลัพธ์ 
 เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีมีความชื่อสัตย์สุจริต การมรจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบทางสังคม 
รวมทั้งมีความรักในความถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการด ารงชีวิต 
  



๕๘ 
 

ล าดับที่  3 

มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก 
1.3 การปลูกจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลบ่อนอก 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญควรได้รับการพัฒนา
เพ่ิมพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักใน
คุณค่าของความเป็นไทย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยลดช่องโหว่ในการเกิดปัญหาสังคม โดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ส่งเสริมการศึกษา รวมถึงการส่งเสริม
การพัฒนา เด็ก และเยาวชน เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งเกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกเห็นว่าการจัดตั้งสภาเด็กจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนา เด็ก และเยาวชน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการแสดงความ
คิดเห็นของเด็กและเยาวชนเอง ท าให้เกิดการพัฒนาในหลายๆด้าน เช่น การศึกษา กีฬา และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต เป็นต้น 
 สภาเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นจะเป็นองค์กรกลางและเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนในระดับ
ชุมชน เพ่ือท าหน้าที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาความต้องการ รวมถึงร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาของเด็ก และเยาวชน ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สภาเด็กและเยาวชนจะช่วยสร้าง
ความสมัครสมานสามัคคี รวมถึงทักษะการเป็นผู้น าของเด็กและเยาวชนในต าบลบ่อนอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอกจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลบ่อนอก ขึ้นภายใต้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสภาเด็ก และเยาวชน  

๒. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงออกด้านการศึกษา กีฬา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม  

๓. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านผู้น าเด็กและเยาวชน  
4. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เด็ก และเยาวชนเกิดความซื่อสัตย์ สุจริต ตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ 

และต่อต้านการทุจริต 
 

4. เป้าหมาย  
 เด็ก และเยาวชนในเขตต าบลบ่อนอก จ านวน 50 คน 
 
 



๕๙ 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๔.๒ ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน   
 ๔.๓ ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ      
 ๔.๔ ด าเนินการตามโครงการ 
 ๔.๕ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ             
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  
 

9. งบประมาณ 
 งบประมาณ 20,000 บาท 
 

10. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 10.1 มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 10.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

910.3 จ านวนผู้เข้าโครงการผ่านการทดสอบความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ ทักษะความเป็นผู้น า การ
สร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์ สุจริต การมีจิตสาธารณะมีคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
          ๒. เด็กและเยาวชนได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคม  
          ๓. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านผู้น า    

๔. สภาเด็กและเยาวชนต าบลบ่อนอกสร้างเครือข่ายการท างานของตนเองได้  
          ๕. เด็กและเยาวชนต าบลบ่อนอกรู้จักการสร้างจิตส านึกของความซื่อสัตย์ สุจริต การมีจิตสาธารณะ มี

คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 



๖๔ 
 

 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
1. โครงกำรประชำสัมพันธ์เจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

บ่อนอก 

  



๖๕ 
 

 ล าดับที่  1 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
๒.๑ แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
 

๑.ชื่อโครงการ  โครงกำรประชำสัมพันธ์เจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อนอก 
๒.หลักการและเหตุผล 
 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม ๒๕๕9 เห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖4) และให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำง
และมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ สู่กำรปฏิบัติ  โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี  ตำมที่
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเสนอ โดยให้ หน่วยงำนภำครัฐค ำนึงถึงควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ ด้วย  ซึ่งกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้นในเรื่องกำรปลูกจิตส ำนึก
ในกำรต่อต้ำนไม่ทนต่อกำรทุจริต  และกำรยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ดังกล่ำวข้ำงต้น  จะต้องเกิดกำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมี
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  งบประมำณ  ก ำลังพลสนับสนุนกำรปฏิบัติ โดยเฉพำะกำรยกระดับเจตจ ำนง
ของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเน้นกำรแสดงเจตจ ำนงว่ำจะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต  ทั้งต่อองค์กร  จ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน  และสำธำรณชน  โดยกำรก ำหนดนโยบำย มำตรกำรแผนงำน
หรือโครงกำร กิจกรรม ที่จะมีผลต่อกำรพัฒนำองค์กรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส  มีกำรก ำหนด
งบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินงำนที่มีควำมชัดเจน  

ในกำรนี้เอง  เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส ประชำชนรับทรำบถึงกำรด ำเนินงำนต่อกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อนอกจึงได้จัดท ำ  โครงกำรประชำสัมพันธ์เจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของ
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อนอก  ขึ้น 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรแสดงเจตจ ำนงว่ำจะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ต่อเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
ต่อสำธำณชน   
 ๒.  เพ่ือประชำสัมพันธ์นโยบำย โครงกำร  กิจกรรม มำตรกำร ตลอดจนงบประมำณที่ด ำเนินกำร
ส ำหรับพัฒนำบุคคลำกรในองค์กรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส  รวมถึงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตต่ำงๆ ให้ประชำชนทรำบ 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชำชนทรำบถึงกำรยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ่อนอก 

ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อนอก  สมำชิกสภำ อบต.  และพนักงำนส่วนต ำบลขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ่อนอก   
 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
 ต ำบลบ่อนอก 
 



๖๖ 
 

๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท ำโครงกำรเสนอ อบต. เพ่ือขออนุมัติงบประมำณ 
 2. ประชำสัมพันธ์แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี ซึ่งมีโครงกำร กิจกรรม มำตรกำร ที่สื่อถึงกำร
แสดงเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้ประชำชนทรำบ 
 3.  ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนให้ประชำชนทรำบ 
 4.  ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรม มำตรกำรต่ำงๆ ให้ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมนโยบำยของผู้บริหำร อบต.ด้วยควำมตั้งใจ 

5. ด ำเนินกำรให้ผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. และพนักงำนส่วนต ำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อนอก  
ร่วมกันประกำศเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61 – ปีงบประมำณ ๒๕๖4 
 

๘.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมำณ 
 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อนอก  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด 
 1. ประชำชนกลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 70 ทรำบถึงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของผู้บริหำร อบต.บ่อนอกใน
กำรต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

 2. มีกำรด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรม มำตรกำร ซึ่งเป็นนโยบำยของผู้บริหำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตสี่ปีอย่ำงน้อยร้อยละ 70 ของโครงกำรทั้งหมดต่อปี 

 

๑๑.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหำร  สมำชิกสภำ อบต. พนักงำนส่วนต ำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล บ่อนอก                 
มีควำมรู้สึกร่วมกันในกำรป้องกันกำรทุจริต  และไม่ทนต่อพฤติกรรมเชิงทุจริต  กำรด ำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ่อนอกเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ 



 

 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
2. มาตรการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส 
3. กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบ กฏหมาย 
4. มาตรการส่งเสริมความซื่อตรงและโปร่งใสในการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. กิจกรรมด าเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) 
6. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
7. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการรับช าระภาษีของ อบต.บ่อนอก 
8 .กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมเพ่ือความโปร่งใสขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อนอก 
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ล าดับที่  1 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.2.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย 
1. ชื่อมาตรการ  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
2. หลักการและเหตุผล 

การสรรหาและคัดเลือกเป็นกระบวนการหลักส าคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นในการบริหารงานบุคคล การที่
องค์กรจะกระท าภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานจ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่
มีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน ดังนั้นการสรรหาและคัดเลือก จึงมีความส าคัญในการบริหารงานบุคคล 
เพราะถ้าองค์กรมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปัจจัยด้านอื่นๆก็จะดีตามมา  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  จึงได้มีการจัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตในการสรรหาและคัดเลือก  เพ่ือให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอกด าเนินการอย่างถูกต้องตามหนังสือสั่งการ  กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ โดยก าหนดให้มีรูปแบบใน
การด าเนินงานที่ชัดเจน มีความโปร่งใส  ยุติธรรมในการด าเนินการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในกระบวนการด้านการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากร 
3.2 เพ่ือให้การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกและบุคคลโดยทั่วไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง   
6.2 มีการจัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือวิเคราะห์การ

ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ตรงกับความต้องการและภารกิจงาน 
6.3 มีการประกาศเผยแพร่ และมีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เช่น มีการประชาสัมพันธ์

โดยการส่งจดหมายไปยังหน่วยอ่ืนต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ และมี
การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

6.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและการคัดเลือกเพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในกระบวนการสรรหา  คัดเลือกและแนวทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น การรับสมัครพนักงานจ้างมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการสรรหา   ร่วมกัน
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ก าหนดแนวทางด าเนินงานเมื่อได้รับค าสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร  การก าหนดแนวทาง
ด าเนินการหากได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการอัน
เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกสรรหา อย่างไม่เหมาะสม  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานกรณีพบการก าหนด
ค่าธรรมเนียม  การรับเงิน การเรี่ยไร การขอบริจาค พาไปสถานบันเทิง หรืออ านวยความสะดวก ประโยชน์อื่น
ใดแก่เจ้าหน้าที่อันจะมีผลต่อการสรรหา และคัดเลือก  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานกรณีพบการเอ้ือ
ประโยชน์ เลือกปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการสรรหา คัดเลือกเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว  การก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานกรณีพบการปฏิบัติหน้าที่ท่ีไม่เป็นธรรม ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ หรือรับสินบนหรือประโยชน์
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ให้ผู้ได้รับการสรรหา คัดเลือกมีโอกาสมากกว่าผู้เข้ารับการสรรหา คัดเลือกอ่ืน   

ในการด าเนินการการสรรหา มีการจัดท าประกาศโดยเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการคัดเลือก
บุคลากรอย่างชัดเจน 

6.5 มีการประกาศผลการสรรหา  โดยจัดท าเป็นประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

6.6 การด าเนินการตามขั้นตอนในการสรรหาจะต้องส่งเอกสารผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบความถูกต้องและให้
ความเห็นชอบ 

 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก   

10. ผลลัพธ์ 
การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกเกิดความโปร่งใส

ปราศจากการทุจริต และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล   
11. ตัวช้ีวัด 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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 โดยท่ี 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ก.อบต.จังหวัด) และกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

ขั้นตอนที่ 2 มีการประกาศเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยอ่ืนต่างๆ มีการ
ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ และมีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  

ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและการคัดเลือกเพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน  

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเอกสารผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
(ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ก.อบต.จังหวัด) เห็นชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกถึงจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ และต้องไม่ออกค าสั่งก่อนวันที่ อบต.
รับมติ ก.อบต.จังหวัด 
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ล าดับที่  2 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.2.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย 

 

1. ชื่อมาตรการ  มาตรการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร      
จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก จึงได้ก าหนดมาตรการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล    
โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง การโอน  
ย้าย  การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดย
เคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการพิจารณา และการตัดสินใจได้อย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการ

บริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6. วิธีการด าเนินการ 

การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
- ในการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัด

อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ อบต.บ่อนอก 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.บ่อนอก 

              -   ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการมีการก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น  แนวทางด าเนินงานเมื่อได้รับค าสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร  
การก าหนดแนวทางด าเนินการหากได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่
งานราชการอันเกี่ยวข้องกับการบรรจุแต่งตั้ง อย่างไม่เหมาะสม  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานกรณีพบการ
ก าหนดค่าธรรมเนียม  การรับเงิน การเรี่ยไร การขอบริจาค พาไปสถานบันเทิง หรืออ านวยความสะดวก 
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ประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่อันจะมีผลต่อการบรรจุแต่งตั้ง  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานกรณีพบการเอ้ือ
ประโยชน์ เลือกปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว  การก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานกรณีพบการปฏิบัติหน้าที่ท่ีไม่เป็นธรรม ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ หรือรับสินบนหรือประโยชน์
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมีโอกาสมากกว่าผู้เข้ารับการบรรจุแต่งต้ังอ่ืน   

- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(ก.อบต.จังหวัด) 

 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกได้ด าเนินการตาม

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการท าบันทึกข้อความแจ้งผู้คุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน

ต าแหน่ง 
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของ อบต.บ่อนอก 

- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส โดยคณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน เช่น  แนวทางด าเนินงานเมื่อได้รับค าสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร  การก าหนดแนวทาง
ด าเนินการหากได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการอัน
เกี่ยวข้องกับการเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่งอย่างไม่เหมาะสม  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานกรณีพบการ
ก าหนดค่าธรรมเนียม  การรับเงิน การเรี่ยไร การขอบริจาค พาไปสถานบันเทิง หรืออ านวยความสะดวก 
ประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่อันจะมีผลต่อการเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง ก าหนดแนวทางการด าเนินงานกรณี
พบการเอ้ือประโยชน์ เลือกปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว  การก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานกรณีพบการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นธรรม ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ หรือรับสินบนหรือ
ประโยชน์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ให้ผู้ได้รับการเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่งมีโอกาสมากกว่าผู้อื่น   

- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้ง ผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกจะออก

ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) 
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การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ 

หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์

ให้บุคลากรทราบ 
- มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนในเป็นไปอย่างยุติธรรม 
- มีการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบเช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและ
ความอุตสาหะ การรกัษาวินัย   การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์   จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
 

10. ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกมีการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
ดังกล่าวได้ ท าให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพปราศจากการเอื้อประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง 
11. ตัวช้ีวัด 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  ดังนี ้

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 การบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

(ก.อบต.จังหวัด) และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนท่ี 2 มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน

ต าบลทราบ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
ขั้นตอนท่ี 3 มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย 
ขั้นตอนท่ี 4 แต่งตั้งคณะกรรมจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการ

ด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
ขั้นตอนท่ี 5 การบรรจุแต่งตั้ง  การโอน ย้าย ต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) และการออกค าสั่งแต่งตั้ง ต้องไม่ออกค าสั่งก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์        
(ก.อบต.จังหวัด) 

 

การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ท าบันทึกข้อความแจ้งผู้คุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง รับทราบ 
ขั้นตอนที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนภายในต าบลทราบ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
นอก 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
ขั้นตอนที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
ขั้นตอนที่ 5 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่งต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) และการออกค าสั่ง
แต่งตั้งต้องไม่ออกค าสั่งก่อนวันที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกรับมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) 

 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้

บุคลากรทราบ 
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน 
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ 
ขั้นตอนที่ 5 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบ 



๗๓ 
 

 

ล าดับที่  3 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.2.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบ กฏหมาย 

2. หลักการและเหตุผล 
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารการเงินของคลัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการ ขึ้นตอนที่ถูกต้อง มี
คามสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ก าหนดไว้  

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือมีการรับและจ่ายงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. เพ่ือมีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระบุวัตถุประสงค์ มีที่มาที่ไปของการรับและจ่ายอย่างชัดเจน 
3. เพื่อให้การเบิกจ่ายมีความสมบูรณ์ ชัดเจน ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้  

4. ป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเอ้ือประโยชน์ที่ส่อในทางทุจริต 

4. เป้าหมาย  
ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง    

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนท าฎีกาเบิกจ่าย 
2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดท าฎีกาของแต่ละกอง ต้องส่งเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายกลับไป

ที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้งก่อนส่งฎีกาไปฝ่ายการเงิน  
3. ฝ่ายการเงินรับฎีกา ลงเลขท่ีคลังรับ และตรวจสอบงบประมาณการเบิกจ่าย 
4. ฝ่ายการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายฎีกา ว่าครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ 

กฎหมายหรือไม่ และจัดท ารายงานการจัดท าเช็ค เพ่ือจ่ายให้กับเจ้าหนี้ต่อไป 
5. มีการตรวจสอบการด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการโดย

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในอีกครั้ง  
  



๗๔ 
 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564  
  

8. งบประมาณด าเนินงาน 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

10.ตัวช้ีวัด 
กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อบต.ทุกรายการมีความถูกต้องสมบูรณ์ร้อยละ 100 

11.ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่ท่ีจัดท าโครงการมีการตรวจสอบเอกสารก่อนการเบิกจ่ายได้ถูกต้องครบถ้วน และท าให้

การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ  ไม่เกิดการทุจริต 

  



๗๕ 
 

 

ล าดับท่ี  4 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.2.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด   
 

1. ชื่อมาตรการ  มาตรการส่งเสริมความซื่อตรงและโปร่งใสในการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นทีม่ีอ านาจ
หน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการพัฒนา และการปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใส ซื่อตรง ซึ่งในด้านการปฏิบัติงานจะยึดตามระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานงบประมาณของท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง              
(ฉบับที่  9)  พ.ศ.2547 

ตามระเบียบฯ  ดังกล่าว  ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการจัดเตรียมงานตามขั้นตอนเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ซึ่งในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกนั้น  ให้ความส าคัญกับการ
บริหารงบประมาณของตนเองให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ชื่อตรงโปร่งใส  ตรวจสอบได้  
และเน้นการมีส่วนร่วม  ของประชาชน  ประกอบกับปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานระดับท้องถิ่น  
ยังคงมีการทุจริตกันอยู่  ทั้งในองค์กรและบุคลากรทีป่ฏิบัติงานด้านพัสดุ  เนื่องจากขาดความซื่อตรงต่อหน้าที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ  จึงได้มีมาตรการ ส่งเสริม
ความซื่อตรงและโปร่งใสในการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างข้ึน 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อนอก 
 

4.  เป้าหมาย 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
6.1  จัดประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ  ในการด าเนินการและร่วมกันก าหนด

แนวทางมาตรการการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   
6.2 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ 
6.3  ด าเนินการตามมาตรการ แนวทางท่ีก าหนดไว้และที่ร่วมกันพิจารณาเพ่ิมเติม 

1)  ตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้  ความช านาญ พร้อมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับราคากลางทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 



๗๖ 
 

 

2)  แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกจากเวที
ประชาคม 

3) จัดประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
4) ภาพถ่ายกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน  และทุกฎีกามีการถ่ายภาพพัสดุ  ที่จัดซื้อจัด

จ้างแนบติดฎีกาทุกครั้ง  เพื่อความโปร่งใสและความสะดวกในการตรวจสอบ 
5) เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 
  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ   2561  -  ปีงบประมาณ 2564 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

10.  ผลลัพธ์ 
เป็นมาตรการที่ป้องกันมิให้เกิดการสมยอมในการเสนอราคา (ฮ้ัว)  ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ทางราชการ  สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งได้ 
 
  



๗๗ 
 

 

ล าดับที่  5 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.2.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

   

1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมด าเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) 
2. หลักการและเหตุผล 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ส่วนราชการยังคงต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้น อยู่กับวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างโดยก าหนดให้ส่วนราชการ ต้องจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัด
จ้างให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯดังกล่าว ซึ่ง ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ e- GP ถือเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
ซึ่งส่วนราชการจะต้องปฏิบัติงานคู่ขนานกันไปทั้ง 2 ส่วน  จนจบกระบวนงานซื้อจ้าง กล่าวคือ เมื่อส่วนราชการ
ได้จัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในแต่ละขั้นตอนซึ่งผ่านการอนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการ
เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องบันทึกข้อมูลเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง เรียกว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (ระบบ e - GP) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลาง
ของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้ที่สนใจ 
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วนทั่วถึง  

  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
ภาครัฐที่มีความถูกต้องได้รวดเร็วครบถ้วนและทั่วถึง  
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และส่วนราชการสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐได้ในลักษณะ Online 
 3.4  เพ่ือเร่งรัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของ
รัฐบาล 
4. เป้าหมาย 

หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนทั่วไป   
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งาน จะได้รหัสของหน่วยงานมาเพ่ือ
ท าการเข้าระบบ 
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6.2 น าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในแต่ละขั้นตอนซึ่งผ่านการอนุมัติของหัวหน้า
ส่วนราชการเรียบร้อย มาบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์( e - GP) 

6.3 ท าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ในการเข้าติดตามข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์( e - GP)  ผ่านเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 

 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  2561 – ปีงบประมาณ 2564 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  

10. ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้ รับทราบข้อมูลการจัดซื้ อจัดจ้ างขอ งองค์การบริหารส่ วนต าบลบ่ อนอก               

ท างระบ บ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภ าค รั ฐ ด้ ว ย อิ เล็ กท รอนิ ก ส์ (e-GP) ผ่ าน เว็ บ ไซ ต์ ก รม บั ญ ชี ก ล า ง 
www.gprocurement.go.th  ท าให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  

http://www.gprocurement.go.th/
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ล าดับที่  6 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.2.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด   
 

1. ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยส่วนราชการต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม                
พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง             
ของหน่วยงานราชการ 

ซึ่งการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผยการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน/กระบวนการวิธีซื้อและวิธีจ้าง รวมถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่ออ่ืนๆ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ได้ก าหนดวิธีซื้อ
และวิธีจ้าง เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละข้ันตอน/กระบวนการมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบหรือสามารถเข้าตรวจดูได้ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 

 

3.วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการมีความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ  เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบหรือสามารถเข้าตรวจดูได้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ 
 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนทั่วไป  และผู้ที่สนใจ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนรับทราบ

ผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น  ติดประกาศที่บอร์ด อบต.  ส่งให้สถานีวิทยุ  ประชาสัมพันธ์จังหวัด  อ าเภอ  
 ด าเนินการจัดท าประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  
 น าข้อมูลประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก            
ลงนามแล้ว เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

 จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เป็นรายเดือน ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอขององค์การ            
บริหารส่วนต าบลบ่อนอก และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ  2561 – ปีงบประมาณ 2564 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

10. ผลลัพธ์ 
ประชาชน ได้ รั บ ท ราบ ข้ อมู ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ขององค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ่ อนอก                               

ท าให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
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ล าดับที่  7 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.2.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครดั 

 

1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการรับช าระภาษี ของ อบต.บ่อนอก 
2. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะมีทั้งรายได้จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้ รายได้ที่รัฐแบ่งให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ซึ่งท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อนอกสามารถน าเงินรายได้ไปด าเนินงานจัดสรรทั้งการบริหารจัดการองค์กร  การพัฒนา
ต าบล ด้วยเหตุนี้เองในการพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความ
รอบคอบและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับจากการด าเนินงานต่างๆ  เพราะรายได้ทุกบาททุก
สตางค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกมาจากภาษีของประชาชน  ดังนั้นเองกองคลังจึงได้ริเริ่มกิจกรรม
เพ่ือให้เงินรายได้ด้านภาษีที่ต้องจัดเก็บเองเกิดความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และ
รับทราบถึงรายรับด้านภาษีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกซึ่งจะท าให้เกิดความไว้วางใจและรู้สึก
ถึงความจริงใจขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการให้บริการสาธารณะรับช าระภาษี เช่นภาษีป้าย ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ จึงได้จัดท า กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการรับช าระภาษี 
ของ อบต.บ่อนอก   

 

3.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริการรับช าระภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการบริการรับช าระภาษีภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

และภาษีบ ารุงท้องที่ ให้ประชาชนทราบ  
 เมื่อมีการรับช าระภาษีมีการออกใบเสร็จการรับเงินให้ประชาชนทุกครั้ง 
 เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัย และให้บริการแนะน าเกี่ยวกับการช าระภาษี ที่

เกี่ยวข้องกับ อบต.บ่อนอก เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ท้องถิ่น 
 สรุปผลการจัดเก็บรายได้จากภาษีภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ 

ประกาศให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซด์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสายหอ
กระจายข่าว เมื้อสิ้นสุดรอบการรับช าระภาษี 

 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2561 – ปีงบประมาณ 2564 
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7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  
 

9 .ตัวช้ีวัด  
  มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 
 

10. ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการรายได้จากการรับช าระภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

ท าให้เกิดความโปร่งใส  การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ล าดับที่  8 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 

1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมเพ่ือความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอก 
2. หลักการและเหตุผล 

รายงานผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก   เป็นการถ่ายทอดข้อมูลผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ขององค์กรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกว่าได้มีการ
ด าเนินงานอะไรไปบ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา  ซึ่งมีแผนพัฒนาต าบลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและมี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นแผนงานทางการเงินส าหรับการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/
กิจกรรมให้บรรลวัถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกในที่นี้เป็นการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่นอก ซ่ึงได้แถลงนโยบายการบริหารราชการต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 โดยการก าหนดนโยบายเกิดข้ึจจากการใช้
ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองภายในต าบลในขณะนั้นเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอก  มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย น าสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

การด าเนินงานจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส  และมีประสิทธิภาพปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับทราบผลการ
ด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกจึงได้จัดกิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อนอก ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคห้าก าหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะต้องด าเนินการจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (2) 
นโยบาย และ (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 

 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อนอก ตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ประชาชนได้รับทราบและสามารถ
เข้าตรวจสอบการด าเนินงานได้ 

 

4. เป้าหมาย  
ประชาชนโดยทั่วไปสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อนอก   



๘๔ 
 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในต าบลบ่อนอก  

6. วิธีการด าเนินงาน 
1. เขียน/เสนอกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติการด าเนินงาน 
2. จัดท าเอกสารผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกเสนอผู้บริหาร 
3. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ อย่าง

น้อย 1 ครั้ง ต่อปี  
4. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้

แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
5. จัดท าประกาศการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบ ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตาม

สาย/หอกระจายข่าว/วิทยุชุมชน/สื่อโทรทัศน์ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

8. งบประมาณด าเนินงาน 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายนโยบายและแผน  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

10.ผลลัพธ์ 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกเกิดความโปร่งใส  สมารถตรวจสอบได้

ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าสารผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถทักท้วงการด าเนินงาน
ได้หากมีการด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
 

 



๘๙ 
 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ ให้ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ               
บ้านเมืองที่ด ี

1.โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ               
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  2. มาตรการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 

 

 

  

  



๙๐ 
 

ล าดับที่  1 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ ให้ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ               

บ้านเมืองที่ด ี
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑. ชื่อโครงการ   โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

    

๒.  หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๒ ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

เพ่ือให้การบริการประชาชน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน                          
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

 

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

๔.  เป้าหมาย 
๔.๑  เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกให้สั้นลง 

  -   ประชาชนในพื้นที่  หมู่ที่  ๑ – ๑4  ต าบลบ่อนอก  
-   ประชาชนนอกพ้ืนที่  และประชาชนทั่วไป 

  -   พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  
๔.๒   ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติ  และการ

ปฏิบัติราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 
 
 
 



๙๑ 
 

๕.  วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 ๕.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง  และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต   การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๕.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป  พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 ๕.๔   มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 ๕.๕  รายงานผลการปฏิบัติงาน   ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและผู้บริหารทราบ 

 

๖.  สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 
 

๗.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด / กองคลัง / กองช่าง  
 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑   ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่  
 ๘.๒   การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

 ๘.๓   การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 ๘.๔  ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและ

ท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  
  



๙๒ 
 

ล าดับที่  2 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ ให้ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ               

บ้านเมืองที่ด ี
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ

การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ชื่อกิจกรรม  มาตรการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตา
แต้ม  จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รวมทั้งเป็น
การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
โดยตรง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและเกิดความพึงพอใจต่อองค์กร 

 

3.วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้เกิดการการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน    
  

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 แต่งตั้งคณะท างานศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาการกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
 ส ารวจอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอ านาจในการพิจารณาการสั่ง

อนุญาต  การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับก าหนดให้มี
ผลกระทบโดยตรงกับการให้บริหารของประชาชน 

 พิจารณาภารกิจของหน่วยงานภายในแต่ละหน่วยงานว่า เรื่องใดผู้บังคับบัญชาสมควรมอบอ านาจ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการใด ๆ 
ไปสู่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัว และเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 ให้คณะท างานรายงานผลการพิจารณาเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือวินิจฉัย และให้
ความเห็นชอบ 



๙๓ 
 

 ผู้บริหารออกค าสั่งเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการออกค าสั่งต้องยึดถือตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 

 ประชาสัมพันธ์ค าสั่งให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึง  เพ่ือให้ประชาชนรับบริการได้อย่างเหมาะสม 
รวดเร็ว 

 ให้คณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ผู้บริหาร อบต.บ่อนอกทราบ 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2561 – ปีงบประมาณ 2564 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

10. ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกอย่างรวดเร็ว  ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน  เกิดความพึงพอใจ

ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์  

1. โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อนอกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฎิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ล าดับที่  1 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์  
2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

๑. ชื่อโครงการ   โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

๒. หลักการและเหตุผล   
 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไก

หลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่
และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดย
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดี มี
ความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่
ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่ เกล้าฯ  เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้ เกิดผลดีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์  ๒๐๐  ปี  ดังนี้ 
 ประการที่ ๑ คือ การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
 ประการที่ ๒ คือ การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
 ประการที่ ๓ คือ  การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วย
เหตุประการใด 
 ประการที่ ๔  คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 คุณธรรม  ๔ ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว  
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้
ดังประสงค ์  

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม
น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ 
และส่งผลให้ เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติ เองทุกคน และตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
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๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อนอกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
๓.๒  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
๓.๓  เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
๓.๔  เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
๓.๕  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช

๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙ 
๓.๖  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 

๔. เป้าหมาย       
๔.๑  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
๔.๒  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น  ปีละ ๒  ครั้ง 
๔.๓  จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ  จ านวน  ๒  ฉบับ ( ๖ เดือนต่อ ๑ ฉบับ ) 
 

๕.  วิธีการด าเนินการ    
๕.๑  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๕.๒  ประชุมพนักงานเพ่ือให้ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบโครงการและ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ่อนอกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
๕.๔  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น    

๕.๖  ด าเนินการตามโครงการ 
๕.๗  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๖.   ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 
 

๗.  สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

8.  งบประมาณ   
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์   จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
 

๑๐.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ๑๐.๑  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  มีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 ๑๐.๒  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
 

๑๑.   วิธีการประเมินผล   
จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือเสนอผลการด าเนินงานต่อนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
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ล าดับที่  2 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์  
2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

1. ชื่อกิจกรรม โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะของท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลป์วัฒนธรรมของชาติต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะของท้องถิ่น
เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและ เนื่องในวันสืบสานประเพณี วัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชน มีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือ
สังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ่อนอก 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานก านันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
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 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะของท้องถิ่น 
 6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ  2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

10. ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลบ่อนอกต่อไป 
 

11. ตัวช้ีวัด 
 จ านวนผู้ท าคุณประโยชน์เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ อย่างน้อย 14 คน 
 

12. การติดตามประเมินผล 
 รายชื่อและภาพถ่ายผู้ท าคุณประโยชน์เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
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ล าดับที่  3 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์  
2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.ชื่อกิจกรรม  โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.หลักการและเหตุผล  

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ  และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน  ทั้งพืชผัก  ไม้ผล  ไม้ยืนต้น  
พืชสมุนไพร  พืชใช้สอย  ในลักษณะของสวนผสม**ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและ
จ าหน่าย....ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น  ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ.ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง  
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ  เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็น
การใช้พ้ืนที่เล็ก ๆ ให้เกิดประโยชน์  ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง  ท าให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย  และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด  และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ต่อเนื่องมาถึงปี ๒๕๕๙ ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ าฝนที่มีน้อยกว่าปกติ 
จึงเกิดภาวะภัยแล้งท าให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถท านาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่
อยู่ใกล้กับคลองส่งน้ า เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ าจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ าจนถึง  ช่วงเก็บ
เกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาล ได้มีการลดพ้ืนที่
การท านาปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ าน้อยเพ่ือปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง 
อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยแทนการปลูก
ข้าวนาปรัง นั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ าน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พื้นที่ท านา ๑ ไร่ ใช้น้ า ๑,๗๓๘ ลบ.ม. ขณะที่พ้ืนที่
ปลูกสับปะรด ๑ ไร่ ใช้น้ า ๕๘๓ ลบ.ม. เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการด าเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่ต าบลบ่อนอกอย่างยั่งยืน  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริม การด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลบ่อนอกคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไป
เพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดู
แล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง  ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
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ความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึง
ได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากร
ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอีกด้วย  

 

๓.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็น
วิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกร 
 

๔.สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

๕.วิธีด าเดินการ 
๕.๑ ประชุมคณะกรรมการประจ าต าบลบ่อนอก  
๕.๒ ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี ๒๕61 
๕.๓ มอบใบประกาศนีย์บัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน  
๕.๔ ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน  
๕.๕ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 
 

๗.งบประมาณด าเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๘.ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

9.ผลลัพธ์ 
 9.๑  เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 9.๒  ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์
เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลบ่อนอกได้  

 9.๓  ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกรและบุคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาเรียนรู้ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
1. กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อนอก 
2. กิจกรรมการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ

ปฏิบัติราชการของ อบต.บ่อนอก 
3. มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน

กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 
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ล าดับที่  1 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.5 มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล  การติดตาม ตรวจสอบ  และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นมิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้อง
ขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวกหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลกเปลี่ยน
กับการให้บริการ  มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคน  เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ส่วนตัว  มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่
บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ตอบแทน ส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น   โดยมีการลงนามในข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก และ 
หัวหน้าส านักปลัด /ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลง ทุกปีเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

3. วัตถุประสงค์  

 ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด โดยเน้นมิให้มีการเรียกรับเงิน
พิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวก
หรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการ  มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้ใช้บริการบางคน  เนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว  มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือมี
การให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ตอบแทน ส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
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๒. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๓. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
 ๔. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจนโดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการ ลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละ
มิติ ดังนี้ 

๑)  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๒)  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
 ๓)  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
 ๔)  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๕)  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการประชาชน 
 ๖)  การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

 ๑.๑ ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงาน ทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  

 ๑.๒  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 

  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ  เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙  เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัด เป็นต้น 

  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

 ๑.๓  รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 

 ๑.๔  วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 



๑๐๖ 
 

 ๑.๕  ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผล
การปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1.6 ประเมินพฤติกรรมจากข้อร้องเรียนต่างๆ โดยเน้นที่มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับ
บริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวกหรือประโยชน์อ่ืนใด 
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการ  มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคน  
เนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว  มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็น
พิเศษแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ตอบแทน ส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

6.  การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

      ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ๔ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี ๓ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ ๒ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง ๑ 
 

  



๑๐๗ 
 

ล าดับที่  2 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.5 มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก   

2.หลักการและเหตุผล  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย กล่าวคือ มีกฎหมายจัดตั้ง มีพ้ืนที่

รับผิดชอบ มีประชากรเป็นของตนเอง และมีความเป็นอิสระ (Autonomy) ในการบริหารงาน ปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการบริหารงาน แต่ก็ยังคงต้องมีการ
ควบคุมและก ากับดูแลจากหน่วยงานทั้งในระดับอ าเภอ จังหวัด ส่วนกลางหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เป็นองค์กร
อิสระ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงาน
เหล่านี้จะมีส่วนช่วยท าให้การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกได้เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้มีการจัดกิจกรรม  การให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อนอกขึ้น  
 

3.วัตถุประสงค์  
 เพ่ือน าข้อชี้แนะ ข้อทักท้วง ข้อปฏิบัติที่หน่วยงานต่างๆได้แนะน า ไปปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่
ระเบียบหรือกฎหมายได้ก าหนดไว้ เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและป้องกัน ความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่หน่วยงานราชการ 
 

4.เป้าหมาย 
 ส านักงานปลัด  กองคลัง กองช่าง  
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

6.วิธีด าเนินการ  
 6.1 จัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสาร ให้เป็นหมวดหมู่และเรียบร้อยอยู่เสมอ เพ่ือให้การสืบค้นข้อมูล
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว  
 6.2 ประสานและขอความร่วมมือกับส่วน/งานต่างๆภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก     
ในการขอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 6.3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานที่มีการตรวจสอบและพบว่ายังมีข้อบกพร่องหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ชี้แจงรายละเอียดตามที่มีการทักท้วง 
 6.4 ท าบันทึกข้อความแจ้งให้ส่วน/งานต่างๆ น าข้อแนะน าหรือข้อปฏิบัติที่ได้จากการตรวจสอบ 
ไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
 



๑๐๘ 
 

 6.5 ท าบันทึกข้อตกลง (mou)  ระหว่างหน่วยงานที่ตรวจสอบกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ่อนอกเพ่ือเป็นข้อตกลงการให้ความร่วมมือ สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ   
  

7.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 
 

๘.งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

9.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       
 การมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาตรวจสอบการท างานท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกเกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยลง งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  



๑๐๙ 
 

ล าดับที่  3 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.5 มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 

๑.ชื่อมาตรการการ  มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ  

2.หลักการและเหตุผล  
สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557                
ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                                                      
ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียน แนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  

 

3.วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล    
บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของ              
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 

4.เป้าหมาย  
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริห าร            
ส่วนต าบลบ่อนอก 
 



๑๑๐ 
 

 
5.พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

6.วิธีด าเนินการ  

 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและ          
เข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ โดยคณะกรรมการมีการก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการลงโทษหากพบว่าเจ้าหน้าที่กระท า
การทุจริต  มีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าการทุจริตที่เหมาะสมตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
และมีการก าหนดวิธีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าการทุจริต เสนอต่อผู้บริหาร อบต. 
 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๕ วัน 
   

7.ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564  
 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

9.ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  
10.ตัวช้ีวัด  
           ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      -ผลลัพธ์  
 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีบทบาทในการร่วมเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที ่

 



 

 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน  

  1.โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

2. มาตรการการประกาศวิธีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ่อนอก  

3. กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 
 

 

ล าดับที่ 1 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน  
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกให้มีประสิทธิภาพ 
  มากยิ่งขึ้น 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก   ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  โดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อนอก 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  จ านวน 1 แห่ง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก   

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 



๑๑๓ 
 

 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564   

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

 
 

 
  
  



๑๑๔ 
 

 

ล าดับที่  2 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน  
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ

การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฎิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้  

 

1. ชื่อมาตรการ  มาตรการการประกาศวิธีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน               
ต าบลบ่อนอก  

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง  ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางของงานและการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบหรือขอดูวิธีค านวณได้  
 ตามที่กฎหมายบัญญัติข้างต้น องค์การบริการส่วนต าบลบ่อนอก เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการค านวณราคากลางให้ประชาชนทราบและร่วมตรวจสอบท าให้การ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกเกิดความโปร่งใสเป็นที่น่าเชื่อถือ รวมเป็นการป้องกันการ
ทุจริตคอรัปชั่นอีกทางหนึ่งด้วย   

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก จึงได้จัดท ามาตรการวิธีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อนอกเพ่ิมข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการค านวณราคากลางให้ประชาชนทราบ

และตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือการค านวณราคากลางงานก่อสร้างต่างๆ เกิดความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 

 

4. เป้าหมาย  
 ประชาชนทั่วไป ผู้รับจ้าง ผู้ประสงค์ยื่นซองสอบประกวดราคาและหน่วยงานอ่ืนๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างได้ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 



๑๑๕ 
 

 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 –  ปีงบประมาณ 2564  

7. งบประมาณ   
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ขั้นตอนตัวชี้ความส าเร็จ 

ขั้นตอน รายละเอียดด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่  1 
จัดท ารายละเอียดการคิดราคากลางโครงการก่อสร้างต่างๆ ตรวจสอบแหล่งที่มาของราคา
และความถูกต้องของรายละเอียด 

ขั้นตอนที่  2 
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางโดยให้มีประชาชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วย 
ตามความเหมาะสม เพ่ือร่วมตรวจสอบความโปร่งใส 

ขั้นตอนที่  3 
เชิญคณะกรรมการก าหนดราคากลางพิจารณาก าหนดราคากลางค่าก่อสร้างท าการ
ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ือเสนอผู้บริหาร 

  ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการน าราคากลางเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดเป็นราคากลางงาน
ก่อสร้าง 

 

ขั้นตอนที่  5 
ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ประชาชนทราบทาง
เว็บไซต์ เสียงตามสายและหอกระจายข่าว 

ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารการค านวณราคากลางได้ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของ 

อบต.สามารถเข้าตรวจสอบการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใสได้ 
2. การด าเนินงานค านวณราคากลางปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 
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ล าดับที่  3 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน  
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ

การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชย 
 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. หลักการและเหตุผล 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกได้มีการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ประกอบกับได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอีก
หลายช่องทาง โดย ด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือเป็นศูนย์
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนได้มาท าการศึกษา ค้นคว้า เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างกันในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่าง 
ๆ เช่น ข้อมูลการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง  
รายงานผลการปฏิบัติงาน     

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ได้เห็นความส าคัญจึงได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง 
๓.๒ ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตต าบลบ่อนอก จ านวน ๑4 หมู่บ้าน  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดประชุมพนักงานร่วมกันก าหนดช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียด

ข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เช่น ข้อมูลการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน     

๖.๒ แบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบ  
๖.๓ ด าเนินการตามกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่อบต.จัดบริการให้แก่ประชาชนผ่านทาง
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม www.bonok.go.th 

- ปรับปรุงระบบเสียงไร้สายให้สามารถใช้งานได้ดีทุกจุด 
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- จัดท าคู่มือประชาชน เพ่ือความสะดวกในการติดต่อราชการกับส่วน/งานต่างๆ ในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- จัดท าแผนผังการปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนทุกจุดที่มีการให้บริการ 
- ปรับปรุงเว็บไซต์ของอบต.ให้มีข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางป้ายประชาสัมพันธ์ j 
- จัดระเบียบตู้ข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  

2๕๔๐ ก าหนด และมีป้ายบอกชัดเจน 
- จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มาเขียนค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร 

๖.๔ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเกี่ยวกับผู้มาใช้บริการให้ผู้บริหารทราบ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕61  - ปีงบประมาณ 2564 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมไ่ด้ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

๑๐. ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลด้านต่าง ๆ สามารถ

ตรวจสอบได้  ท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นการป้องกันการทุจริต 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
2. การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
3. กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบ 
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ล าดับที่  1 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 
1.  ชื่อโครงการ  :   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็น
ด้านสาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  ด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ล้วนแล้วเป็นหน้าที่
ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้ามากที่สุด   
และเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา   อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  5  พ.ศ. 2546   ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล   มีหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ   สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม   รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ 
อบต.   ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลบ่อนอก  การจัดท างบประมาณ   การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปร
ส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน   ให้ได้รับทราบข่าวสาร   มีส่วนรับรู้แสดงความคิดเห็น  และน าข้อมูลจากการท า
เวทีประชาคมดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) 

 ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐ   ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว   องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอก  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนขึ้น   เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร   ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่าง ๆ  ของประชาชนในท้องถิ่น   เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาต าบลต่อไป  นอกจากนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก    ยังได้ให้บริการกับ
ประชาชนในงานด้านต่าง ๆ  คือ  ส่วนการคลังได้ให้บริการรับช าระภาษีท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ  และส่วนโยธา
ให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่  ส่วนการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจน าบุตรหลานเข้าเรียนชั้นอนุบาลที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตลอดจนร่วม
ซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหาร   ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุย
กับประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ่อนอก 

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือการบริหารจัดการเป็นไปตามแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 ๒.๒  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๒.๓  เพ่ือออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
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 ๒.4  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน  แล้วน ามาปรับใช้ให้
การบริหารงานเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  ตามกฎหมายการกระจายอ านาจที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลพึงกระท าได้ 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้น าองค์กรประชาชน  เช่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  ผู้น าชมุชน  แพทย์

ประจ าต าบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป                                                 

๔.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 

๕.  สถานที่ด าเนินการ 
 หมู่  ๑  -  ๑4  ต าบลบ่อนอก   

๖.  แนวทางการด าเนินงาน 
 ๖.๑  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
 ๖.๒  ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน  วิธีการข้ันตอนการจัดท าแผนชุมชน 
 ๖.๓  รับจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  
 6.4  ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติต าบลบ่อนอก 
 ๖.5  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ตามแผนก าหนดการออกประชาคมที่วางไว้ 

๗.  งบประมาณ 
 งบประมาณ 30,000  บาท  

๘.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 งานนโยบายและแผน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการออก
ให้บริการจัดเก็บภาษี   
 ๙.๒   ผูเ้ข้าร่วมประชุมตระหนกัถึงความส าคัญของการมีส่วนรว่มในการจัดท าแผนพัฒนาได้ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน 
 ๙.๓  เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 
 9.4  ประชาชนรับทราบผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  
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ล าดับที่  2 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

๑.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบ 
๒.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและถือ
เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในกรณีที่ประชาชน    ประสบ
ปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถใช้เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและเป็น
กลไกในการตรวจสอบ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งกลไกในการการตรวจสอบ  ท าให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและโปร่งใส 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  จึงได้จัดให้มีการพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
และกลไกลในการตรวจสอบดังกล่าว 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนผู้ร้องเรียนได้มีช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนและได้รับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

และได้รับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนผู้มาขอรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
๖.๑  จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมและศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ

นอก แจ้งการให้บริการสาธารณะ เบาะแสการทุจริต การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเรื่องอ่ืนๆ ผ่านช่องทาง 
ดังนี้ 

- แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงที่ อบต. 
- แจ้งทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 032-820103  และ 032-820104   
- แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม ต าบลหนองตาแต้ม  

อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗712๐ 
- แจ้งทางเว็บไซต์  www.bonok.go.th 
- แจ้งทาง e-mail: bonok@hotmail.com 
- แจ้งทาง facebook: www. Facebook.com/bonok.go.th 
- ช่องทางอ่ืน  ๆจากส่วนราชการต่างๆ   เช่น  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ

ปราณบุรี  เพ่ือส่งมาให้ อบต.ตรวจสอบ 
- แจ้งคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วนต าบลโดยตรง 

mailto:bonok@hotmail.com


๑๒๐ 
 

๖.๒  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและพิจารณาเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  อย่างเป็นระบบและ 
มีกระบวนการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ   ๒๕61 – ปีงบประมาณ ๒๕64 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

๙.  ผู้รับผิดขอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้มีช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และองค์การบริหารส่วนต าบล              
มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และเป็นกลาง ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้
ร้องเรียน  หลีกเลี่ยงปัญหาการรับเงินสินบน ในการยุติเรื่องร้องเรียนระหว่างเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องกับ                 
ผู้ร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 
 

ล าดับที ่3 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับ ระยะเวลา และผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่ างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อนอก   
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3  น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 
 



๑๒๒ 
 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก   
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 032 - 820103  ทางโทรสารหมายเลข 032-820104 
 6.3 ทางเว็บไซต์ www.Bonok.go.th 
 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก   

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก    
  9.2  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน และ 15 วัน 
 



๑๒๕ 
 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. โครงการประชุมจัดท า ทบทวน เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อนอก และแผนชุมชน 
2. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
3. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

  



๑๒๖ 
 

ล าดับที่  1 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.3.1 การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
1.ชื่อโครงการ   โครงการประชุมจัดท า ทบทวน เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อนอก และแผนชุมชน 
 

2.หลักการและ เหตุผล 
การด าเนินการจัดท า ทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี  และการจัดท า ทบทวนแผนชุมชนหมู่บ้าน เป็นการ

ก าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ยุทธศาสตร์อันมแีนวทางการ
พัฒนาเป็นกรอบในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถช่วยตอบสนองวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ได้ก าหนดไว้ แผนทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และอ าเภอ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเป็นแผนแม่บทในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและแผนอ่ืนๆ เป็นแผนที่ก าหนดรายละเอียดโครงการที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณของแต่ละปีเป็นแผนต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี โดยมี 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน โดยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น ส่วนหนึ่งมาจากแผนชุมชนและเวทีประชาคมทั้งในระดับ
หมู่บ้านและต าบล  เป็นการบริหารจัดการท้องถิ่นโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยวิธีการแสดงความคิดเห็น
ผ่านเวทีประชาคมและแผนชุมชน เนื่องจากแผนทั้งสองมีความเชื่อมโยงเก่ียวเนื่องกันและเป็นแผนที่ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ไปจนถึงระดับต าบล และยังเป็นส่วนหนึ่งในภาพรวมของการพัฒนาใน
ระดับอ าเภอ จังหวัด และประเทศ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดท า ทบทวน แผนดังกล่าวเพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกมีเครื่องมือที่เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาต าบลต่อไป      

ในแต่ละปีสถานการณ์ประเด็นการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ท าให้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการทบทวนปรับปรุงให้ทันต่อ
สถานการณ์บ้านเมือง นโยบายของรัฐบาลและเหมาะสมกับนโยบายประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
ครอบคลุมห้วงระยะเวลาสี่ปี อีกประเด็นหนึ่ง ในส่วนของแผนชุมชนมีการสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ให้มีการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกเห็นถึง
ความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือความโปร่งใสในการจัดท า ทบทวน เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก และแผนชุมชน ขึ้น  
  



๑๒๗ 
 

3.วัตถุประสงค์ในการจัดท า ทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี  
1. เพ่ือก าหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์จังหวัด อ าเภอ และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

2. เพ่ือเป็นแม่บทในการจัดท าแผนปฏิบัติการทุกแผน 
3. เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ท่ีชัดเจนมีความเป็นไปได้และปฏิบัติได้จริง 
4. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการให้ความคิดเห็นในการก าหนดประเด็นการพัฒนา 
1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และแผนการด าเนินงานประจ าปี 
2. เพ่ือแสดงจุดหมาย และแนวทางการพัฒนาในห้วงระยะเวลา 4 ปี 
3. เพ่ือส่งเสริมประชาชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นผ่านการประชาคมหมู่บ้าน

เพ่ือแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นเอง  
   

4.วัตถุประสงค์ของการจัดท า ทบทวนแผนชุมชนหมู่บ้าน 
1. เพ่ือน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ป ี
2.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนจัดท า ทบทวนแผนชุมชนหมู่บ้านให้เหมาะสมกับสถานการณ์

การพัฒนาปัจจุบัน 
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการบูรณาการแผนชุมชน แผนพัฒนา

ท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด    
 

5.เป้าหมาย 
1. จัดท า ทบทวนเอกสารแผนพัฒนาสี่ปี   
2. ทุกหมู่บ้านมีการน าโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้านบรรจุ

ในแผนชุมชนหมู่บ้าน 
3.  ประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดท าแผน 

6.วิธีด าเนินการ 
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมสัมมนาเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบลร่วมกับภาครัฐ  

เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นการ
พัฒนา  ประเด็นปัญหาความต้องการของแต่ละหมู่บ้านจากการประชุมประชาคมและแผนชุมชนที่ได้จัดท า
หรือทบทวนแล้วจากหมู่บ้าน เพ่ือประชุมวิเคราะห์ข้อมูล จัดล าดับความส าคัญของโครงการกิจกรรมพัฒนา
จัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

2.ประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาโครงการกิจกรรมการพัฒนา และ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี พร้อมทั้งน าร่างแผนพัฒนาดังกล่าวเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

3.ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสี่ปี  เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะมอบให้ผู้บริหารอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าวต่อไป ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์แผนฯ ให้ประชาชนทราบ 

  



๑๒๘ 
 

7.ระยะเวลาการด าเนินการ   
ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 

8.พื้นที่ด าเนินการ 
หมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้านเขตพ้ืนที่ต าบลบ่อนอก  

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
10.งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีแผนพัฒนาสี่ปีไว้ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาต าบล  เป็นตัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าไปสู่การ
แปลงแผนไปสู่ไปปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารท้องถิ่นตนเองของทุภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น 
ประชาชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  

3. ท าให้มีเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และใช้งบประมาณ
อย่างประหยัด คุ้มค่า ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้วางไว้ในแผน 
  



๑๒๙ 
 

15.ตัวช้ีวัด (Milestone) 
ขั้นตอนตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 

จัดประชุมสัมมนาเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น เสนอประเด็นการพัฒนา และร่วมกันเสนอ/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนชุมชนและปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้านน ามาจัดล าดับความส าคัญ 

ขั้นตอนที่ 2 
จัดประชุมสัมมนาเวทีประชาคมในระดับต าบลเพ่ือพิจารณาประเด็นการพัฒนา ปัญหา
ความเดือดร้อน กลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมที่ได้จากประชาคมหมู่บ้าน 

ขั้นตอนที่ 3 
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อนอก เพ่ือพิจารณาจัดท าร่างแผนพัฒนาต าบล 

ขั้นตอนที่ 4 
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

ขั้นตอนที่ 5 

เสนอร่างแผนพัฒนาต าบลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก เพ่ือน าเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะ
มอบให้ผู้ บริห ารอนุ มัติประกาศใช้แผน พัฒนาดั งกล่ าวต่อไป  และด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์แผนฯ ให้ประชาชนทราบ 

 
  



๑๓๐ 
 

ล าดับที่  2 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3.3.2 การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2.  หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546 และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ.  255๖ – พ.ศ.  25๖๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  จึงได้
ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไก ในการร่วมเป็นคณะกรรมการการ
ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึง ประชาชนสามารถมีโอกาสใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหาร
ราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ มากขึ้นเพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย  
โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  
 3.2  เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 

4.  เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง   ได้แก่  กรรมการตรวจการจ้าง   
 6.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2535  ถึงแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2553  มิได้
ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชน  เข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ให้
ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรงโปร่งใส  โดย
ตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
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 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้ างทุกครั้ ง           
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
ตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ   2561 – ปีงบประมาณ 2564 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  
10.  ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก มีความโปร่งใส  โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
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ล าดับที่  3 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3.3.3 การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1.ชื่อโครงการ  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
2.หลักการและเหตุผล 

การด าเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ใช้แผนพัฒนาสี่ปี เป็นเครื่องมือ
ก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
ทางเลือกส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ตามความต้องการและศักยภาพที่ท้องถิ่นมีอยู่   ด้วย
ความส าคัญดังกล่าวการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องจัดให้มี
ขึ้นตามกลไกและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจะต้องด าเนินการตามภารกิจถ่าย
โอนและความต้องการของประชาชน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมจะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี สอดคล้องกับตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดขึ้น  ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกมีพันธกิจ อันเป็น
ภาระหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นในการบริหารจัดการตนเอง ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกมีข้อมูล
สะท้อนกลับสู่การตัดสินใจด าเนินการพัฒนาในทุกๆ ปี และท าให้ทราบถึงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางนโยบายในการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม  เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้ อมูลที่เก็บรวบรวมอย่าง
เป็นระบบมีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกทราบว่าในปัจจุบัน
การด าเนินงานอยู่ ณ จุดใดของการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อนอก  จึงได้จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอก ขึ้น 

 

3.วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จเชิงปริมาณในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา               

สี่ปี เฉพาะปีที่มีการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
2. เพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อนอก ตามรายยุทธศาสตร์และในภาพรวม 
3. เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
  



๑๓๓ 
 

4.เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 
1. ตรวจสอบความส าเร็จเชิงปริมาณเช่น จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี                  

เฉพาะปีที่ด าเนินงาน ทั้งหมด ทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ
ว่ามีก่ีโครงการ/กิจกรรม แสดงข้อมูลออกมาเป็นจ านวนเต็มและค่าร้อยละ 

2. ตรวจสอบความส าเร็จเชิงปริมาณด้านงบประมาณโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนา                
สามปีเฉพาะปีปีที่ด าเนินงานทั้งหมดว่าตั้งไว้เท่าใด ช้ไปเท่าใด แสดงข้อมูลออกมาเป็นจ านวนเต็มและค่าร้อยละ 

 

เชิงคุณภาพ 
1. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลครบถ้วนตาม

ขั้นตอนภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ่อนอกตามรายยุทธศาสตร์ภาพรวม  
3. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ่อนอกในภาพรวม 
4. ประเมินผลตัวชี้วัดแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ครบถ้วนสมบูรณ ์
 

5.วิธีการด าเนินงาน 
1. เขียน/เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติจัดท าโครงการ 
2. รวบรวมข้อมูลจ านวนโครงการ/กิจกรรมจากทุกส านัก/กอง เพ่ือเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเฉพาะปีที่ด าเนินงาน กับจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจริง และน าจ านวน
งบประมาณท่ีไดเ้บิกจ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ตั้งไว้  

3. ขอความร่วมมือก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในการแจกและเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

4. ประมวลผลข้อมูลจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ  
5. เชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง               

ตาแต้มร่วมพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก และ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีถัดไป 

6. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกต่อ
ผู้บริหาร 

7. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกน าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกเพ่ือทราบ 

8. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกน าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง             ตา
แต้ม 

9. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

10. รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ  2561 – ปีงบประมาณ 2564 
 

7.งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

 

9.ผลลัพธ์ 
1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกสามารถทราบ

แนวทางในการพัฒนาต าบล 
2. ผลการติดตามและประเมินผลแผนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล                

บ่อนอกส าหรับใช้เป็นกรณีศึกษาเพ่ือวางแนวทางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสอดคล้องตามนโยบายที่ได้
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 



 

 

 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด  

1. กิจกรรมจัดท าระบบควบคุมภายใน 
2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
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ล าดับที่ 1 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ก าหนด  
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

๑.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล  
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22  ตุลาคม  2544  เป็นต้นมา  
อันมีผลท าให้หน่วยรับตรวจต้องจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
ดังกล่าว ข้อ 5  เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจว่าการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน  การป้องกัน  หรือลดความผิดพลาด  ความ
เสียหาย   การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยงาน   และภายหลังการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในแล้วเสร็จ  ก็จะต้องรายงานประจ าปีเกี่ยวกับการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับ
ดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  โดยรายงานปีละ 1 ครั้ง   ภายในเก้าสิบวันนับ
จากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี  ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ฯ ข้อ  6 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้
ก าหนดกิจกรรมการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 ๒. เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า           
 ๓. เพ่ือให้การปฏิบัติและรายงานทางการเงิน ถูกต้อง  ครบถ้วนเชื่อถือได้ และทันเวลา สามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 ๔. เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน  

 ๕. เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้ 
 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

๕.  วิธีด ำเนินกำร 
 ๕.๑   แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 



๑๔๗ 
 

 

 ๕.๒   ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๕.๓   มีการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
เพ่ือรายงานให้ผู้ก ากับดูแล ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 ๕.๔   รายงานผลการปฏิบัติงาน   ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและผู้บริหารทราบ 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕61 – ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 

๗.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

๘. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

๙. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1)  การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 

3)  มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้  สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 

4)  การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
วางไว้ 

5)  เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 
 
  



๑๔๘ 
 

 

ล าดับที่  2 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ก าหนด  
4.1.2 มีการติดตามระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ

บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

๑. ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์    ในอดีตที่ผ่านมา การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ
สั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล  ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
ก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย การปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนา
ให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ   
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้
ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น  ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้นใน 
 ๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้   สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน มิให้เกิดการทุจริต 



๑๔๙ 
 

 

3.4 เพ่ือน าข้อมูลติดตามประเมินผลการควบคุมภายในมาใช้สร้างระบบป้องกันหรือตรวจสอบการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร 

 

๔.  เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๕.  วิธีด าเนินการ 

 ๕.๑  แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

 ๕.๒  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5.3 น าข้อมูลผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในมาใช้สร้างระบบป้องกันหรือตรวจสอบ
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และสร้างระบบป้องกันการทุจริตในองค์กร 
 ๕.4  มีการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล
เพ่ือรายงานให้ผู้ก ากับดูแล ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 ๕.5  รายงานผลการปฏิบัติงาน   ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและผู้บริหารทราบ 
 

๖.  สถานทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 
 

8.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด / กองคลัง / กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

 

9.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 ๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 ๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
 ๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 
 



๑๕๐ 
 

 

๑1. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑1.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 11.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๑1.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑1.๔  มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๑1.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

11.6 มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และระบบป้องกัน
การทุจริตในองค์กร 



๑๕๐ 
 

 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

1. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับการจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของ อบต.บ่อนอก 

3. โครงการส่งเสริมให้ค าแนะน าแก่กรรมการตรวจการจ้าง 
 

 

 

  

  



๑๕๑ 
 

ล าดับที่  1 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

 

๑. ชื่อมาตรการ  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร      

จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง การโอน  ย้าย  การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อนอกเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง               
การโอน ย้าย  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน

การบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัด
อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 



๑๕๒ 
 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ อบต.บ่อนอก 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.บ่อนอก 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ

แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้อง

ไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(ก.อบต.จังหวัด) 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน

การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการท าบันทึกข้อความแจ้งผู้คุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของ อบต.บ่อนอก 

- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้ง ผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกจะออก

ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน

การที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลากรทราบ 

- มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนในเป็นไปอย่างยุติธรรม 



๑๕๓ 
 

- มีการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบเช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและ
ความอุตสาหะ การรักษาวินัย   การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์   จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
 

๑๐. ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 

ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้  
  



๑๕๔ 
 

ล าดับที่  2 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ

จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทางทรัพย์สินของทางราชการ 
 

1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์    
                   ทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ ตามระเบียบกรทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน เรียบร้อยแล้วจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฏีกา
เพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการ ขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ   

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่าย เงิน และการใช้
ประโยชน์  ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึง รายรับ – 
รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

 

3. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้การ การรับ จ่าย เงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 

4.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

5. วิธีการด าเนินการ 
 -  มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ /  
 -  มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 -  เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 -  สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่าง ๆ 
เช่นทางเว็บไซด์ ศนูย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2561 - ปีงบประมาณ  2564ง 
 



๑๕๕ 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

9. ตัวช้ีวัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 
 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่าย เงินขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อนอก ท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับ จ่ายเงินของขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

ล าดับที่  3 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมให้ค าแนะน าแก่กรรมการตรวจการจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ

ที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี 
เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่
ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้ 
อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัยฯ หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง  
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัด
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้
ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง   

 

3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจงานจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้าง 
อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

4.  เป้าหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 6.2  จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  
 6.3  ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561  - ปีงบประมาณ  2564 
 



๑๕๗ 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

10.  ผลลัพธ์   
 กรรมการตรวจงานจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้าง อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 



๑๕๗ 
 

 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร 
 

 

 

 

  

  



๑๕๘ 
 

ล าดับที่  1 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนา
องค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจใน

การท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
3.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย 
3.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  จ านวน 24 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                      

และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบล

และหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 



๑๕๙ 
 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
ส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านักกกอง
งานที่รับผิดชอบ 

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกทราบ 

 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000.- บาท (ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564) 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์   จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
 

10. ผลลัพธ์ 
10.1  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
10.2  สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
10.๓. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย 

  



๑๖๐ 
 

ล าดับที่  2 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม

กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติ งาน                            
ของฝ่ายบริหาร 

  2.หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น

กลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน  มีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลาง ก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถ
น าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการ เป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   เพ่ือให้
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตอบสอบได้  อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

 

๓.วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร          
 ๓.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น   
๔.เป้าหมาย 
           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  จ านวน 24 คน   
 

๕.พื้นที่ด าเนินงาน 
           องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

๖.วิธีการด าเนินงาน 
6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การ 

จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี  การตรวจรายงานการประชุม  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภา อบต. 
๗.ระยะเวลาด าเนินงาน 
           ปีงบประมาณ  2561 – ปีงบประมาณ  2564 



๑๖๑ 
 

๘.งบประมาณด าเนินงาน 
           ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  
   

10.ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  



๑๖๕ 
 

 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

1. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
2. กิจกรรมประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
3. กิจกรรมร่วมเดินรณรงค์กับส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 

  



๑๖๖ 
 

ล าดับที ่ 1 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ

ทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๕9 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖4) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี โดยให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ส ำนักงำน ก.พ. และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเป็นหน่วยงำนหลักในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน ตำมที่
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐค านึงถึงความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) 
ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกได้ก าหนดแนวทาง ที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตไว้  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการในการป้องกันการทจุริตคอร์รัปชั่นในต าบลบ่อนอก 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก โดยมุ่งเน้นให้มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส  ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จัดให้มีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งปลูกจิตส านึกค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบให้แก่
ประชาชน เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดเป็นรูปธรรม มีทิศทาง  การด าเนินงานที่ชัดเจน เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  จึงได้จัดท ากิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) ขึ้น 

 



๑๖๗ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

2.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  ให้มีการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส  และมีความเข้มแข็งบริหารราชการ  เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต และเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 

2.2  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพิจารณาด าเนินกิจกรรม ในการสร้างความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร  ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การ
บริหารส่ วนต าบลและลูกจ้ างขององค์การบริหารส่ วนต าบลบ่อนอก  รวมถึงประชาชนใน พ้ืนที่                   
และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์  สุจริต  คุณธรรม  จริยธรรมสังคมสุจริตด าเนินชีวิตด้วยความ
พอเพียงและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

2.3  เพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการขยายผลหรือขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต               
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

2.4 เพ่ือเผยแพร่หลักการแนวคิด ต่างๆ ตามโครงการ กิจกรรม มาตรการ ในการป้องกันการ
ทุจริตตามแผนป้องกันการทุจริตให้ประชาชนทราบ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและ

ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก   
3.2 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1  แต่งตั้งคณะท างาน อบต.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต 
6.2  ประชุมคณะท างานเพ่ือทราบนโยบาย  แนวทาง  วิธีการ  และก าหนดวัตถุประสงค์ของการ

จัดท าแผน 
6.3 สร้างการมีส่วนร่วมให้คณะท างานพิจารณางานของตนเองและเสนอโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ ในการป้องกันการทุจริต  
6.4  เพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ในแผนพัฒนาสามปีของ อบต.  
6.5  จัดท าร่างแผนแผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตเสนอคณะท างาน

อบต.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
6.6  นายก อบต.บ่อนอกอนุมัติและประกาศใช้แผนให้ประชาชนทราบ 
6.7  คณะท างาน อบต.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตประชุมติดตามและประเมินผลแผน

และรายงานให้ผู้บริหาร อบต.ทราบ 
6.8 เผยแพร่หลักการแนวคิด ต่างๆ ตามโครงการ กิจกรรม มาตรการ ในการป้องกันการทุจริตให้

ประชาชนทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ทบทวนแผนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564   



๑๖๘ 
 

8. งบประมาณด าเนินงาน 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

10. ตัวช้ีวัด   
จัดท าแผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตถูกต้องสมบูรณ์ตามแนวทางของ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   
มีการเผยแพร่หลักการแนวคิด ต่างๆ ตามโครงการ กิจกรรม มาตรการ ในการป้องกันการทุจริตให้

ประชาชนทราบในทุกๆ ปี 
11.ผลลัพธ์ 
 11.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความเข้มแข็งใน
การบริหารงานราชการเพื่อให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตใน
เชิงรุกและยั่งยืน 

11.2  มีแผนใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรม  ท าให้คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหาร 
ส่วนบ่อนอก พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและลูกจ้างขอ งองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก            
รวมถึงประชาชนในเขตต าบลบ่อนอก  ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและประเทศ และมี
ทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต  คุณธรรม  จริยธรรม ต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และ
ด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง 

 

 

  



๑๖๙ 
 

ล าดับที่  2 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ

ทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ได้รับคัดเลือกจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการป้องกันการทุจริต และมีความพร้อมในการเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต โดยการร่วมมือกับส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการรณรงค์และขยายแนวคิด ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการเป็นต้นแบบการป้องกันการทุจริตและ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้มีนโยบายการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเน้นการส่งเสริมการไม่ทนต่อการทุจริต และยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  โดยให้มีการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.251-2564) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ  
และแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  ทั้งนี้จะต้องมีคณะท างานคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีหน้าที่ในการจัดท าแผนดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จ  และยัง
ต้องร่วมกันเฝ้าระวังไม่การทุจริตเกิดขึ้นภายในองค์กร  และภายในต าบลบ่อนอก 

 

๓. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ใน

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือประชุมหารือการด าเนินการโครงการ กิจกรรม มาตรการ ในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1. มีการประชุมคณะท างานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต  อย่าง

น้อย  3 เดือนต่อครั้ง   
2. มีการก าหนด ทบทวน และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม  มาตรการในการ

ป้องกันการทุจริตตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

  



๑๗๐ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ่อนอก  จัดประชุม 3 เดือนต่อครั้ง 
6.2 ร่วมกันก าหนดโครงการ กิจกรรม มาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตบรรจุใน

แผนปฏิบัติการป้องการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
6.3 ก าหนดให้มีการทบทวน และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม  มาตรการในการ

ป้องกันการทุจริตตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กรและภายในต าบล 
๖.4 ประชุมติดตามการด าเนินงาน 
๖.5 รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2๕61  - ปีงบประมาณ 2564 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมไ่ด้ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการประชุมคณะท างานอย่างน้อย  3  ครั้ง 

10.2 มีโครงการ กิจกรรม มาตรการ ในการป้องกัน และเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 
 10.3 มีแนวทางการทบทวน และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม  มาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตตามแผน 

10.4 มีข้อมูลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม และมาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 
  
 

 

  



๑๗๑ 
 

ล าดับที่ 3 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ

ทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
 

1.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมรว่มเดินรณรงค์กับส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 

  

2.หลักการและเหตุผล  
 วันต่อต้านการทุจริตสากล หรือ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International  Anti-Corruption 
Day) ถือก าเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2546 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 
2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ
รวมถึงประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546  ณ เมืองเมอริด้า 
ประเทศเม็กซิโก ด้วยเหตุนี้ UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อ  ทั้งความมั่นคงของรัฐบาล 
เป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังท าลายรากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนัก
ในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกันการทุจริต 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังในการต่อต้านการทุจริตให้ลดน้อยลงหรือ             
หมดไปจากสังคมไทยและสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก จึงได้สนับสนุนให้มีการร่วมเดิน
รณรงค์กับส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
เป็นประจ าทุกป ี 
  

3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างจิตสึกนึกที่ดีในการร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
 

4.เป้าหมาย  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก และพนักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อนอก 
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

6.วิธีด าเนินการ 
 แจ้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอก ให้เข้าร่วมในการเดินรณรงค์ 
 



๑๗๒ 
 

7.ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ ๒๕61 – ปีงบประมาณ ๒๕๖4  
 

๘.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

9.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ท าให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในการรวมพลังเพ่ือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบมิให้
เกิดข้ึนทั้งในชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 


