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ค าน า 

จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิด      
ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา        
และสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   โดยจะต้อง
ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  และเพ่ือให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ    
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ  
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม    
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณต่อไป  
  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ  

เรื่อง                             หน้า  

ส่วนที่ 1 บทน า 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน         1 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร         
หลักการและเหตุผล           
วัตถุประสงค์การจัดท าแผน           
เป้าหมาย            
ประโยชน์ของการจัดท าแผน          
ส่วนที่  2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต        ๗ 
มิติที่ 1   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต        
มิติที ่2   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต        
มิติที่ 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน      
มิตทิี่ 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ       

  การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่  3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ       ๑๔ 
มิติที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้น ายุคใหม่ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล     
มิติที่ 1 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
มิติที่ 1 มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน       
มิติที่ 1 โครงการอบรมกฎหมายเพ่ือประชาชน        
มติที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลบ่อสุพรรณ      
มิติที่ 1 กิจกรรมประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต        
มิติที่ 2 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
มิติที่ 2 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล      
มิติที่ 2 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
มิติที่ 2 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน      
มิติที่ 2 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
มิติที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ       
มิติที่ 2 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ      
มิติที่ 2 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ   
 แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ            
มิติที่ 2 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ        
มิติที่ 2 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน        
มิติที่ 2 มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ   
มิติที่ 2 มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
มิติที่ 2 กิจกรรมการคัดเลือกพ่อดีเด่น/แม่ดีเด่น        
มิติที่ 2 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล พนักงานดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม   
 ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 



2 
 

มิติที่ 2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
มิติที่ 2 มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ        
มิติที่ 2 กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ  
 ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
มิติที่ 2 มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ    
มิติที่ 2 มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน       
มิติที่ 3 มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
มิติที่ 3 กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ  
มิติที่ 3 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
มิติที่ 3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย      
มิติที่ 3 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน    
 และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
มิติที่ 3 มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล   
 บ่อสุพรรณ 
มิติที่ 3  กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ   
มิติที่ 3 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
มิติที่ 3 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ    
มิติที่ 3 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
มิติที่ 3 โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล         
มิติที่ 3 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง    
มิติที่ 3 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ   
มิติที่ 3 มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์    
 และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
มิติที่ 4 โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน        
มิติที่ 4 กิจกรรมติดตามประเมินการควบคุมภายใน        
มิติที่ 4 มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ   
มิตทิี่ 4 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล   
 เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 
มิติที่ 4 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ     
มิติที่ 4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์  
 ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
มิติที่ 4 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน     
มิติที่ 4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น     
มิติที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
มิติที่ 4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ  
มิติที่ 4 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน       
มิติที่ 4 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต      
 
ภาคผนวก 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.25641-2565)       
 



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอ        
สองพ่ีน้อง มีถนนทางหลวงสายทุ่งคอก – พระแท่นดงรัง ผ่าน ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอสองพ่ีน้องใกล้สุด    
16 กิโลเมตร ไกลสุด 33 กิโลเมตร 

เนื้อที ่

 ต าบลบ่อสุพรรณ  มีเนื้อที่ประมาณ  143.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  จ านวน  98,891  ไร่ 
ประกอบด้วย 18 หมู่บ้าน 

 หมู่ที่  1  บ้านหนองลิง   จ านวน  5,219    ไร่ 
 หมู่ที่  2  บ้านทับกระดาน   จ านวน  3,477  ไร่ 
 หมู่ที่  3  บ้านรางเข็มทอง   จ านวน         11,487  ไร่ 
 หมู่ที่  4  บ้านดอนต าลึง   จ านวน  8,138    ไร่ 
 หมู่ที่  5  บ้านหัวกลับ   จ านวน  6,929    ไร่ 
 หมู่ที่  6  บ้านหนองแขม   จ านวน  5,492  ไร่ 
 หมู่ที่  7  บ้านโป่งลาน   จ านวน  7,654  ไร่ 
 หมู่ที่  8  บ้านหนองกระดี ่  จ านวน  6,150  ไร่ 
 หมู่ที่  9  บ้านหนองเฝ้า   จ านวน  4,300    ไร่ 
 หมู่ที่  10  บ้านหัววัง   จ านวน  5,600  ไร่ 
 หมู่ที่  11  บ้านดอนกระเพรา  จ านวน  2,240  ไร่ 
 หมู่ที่  12  บ้านหนองพันเทา  จ านวน  5,920  ไร่ 
 หมู่ที่  13  บ้านหนองตัดสาก  จ านวน  5,360  ไร่  
 หมู่ที่  14  บ้านหนองพันยัง  จ านวน  3,410    ไร่ 
 หมู่ที่  15  บ้านหนองหมัน  จ านวน  5,241  ไร่ 
 หมู่ที่  16  บ้านบ่อสุพรรณ  จ านวน  4,476  ไร่ 
 หมู่ที่  17  บ้านโป่งตาเหียน  จ านวน  3,600  ไร่ 
 หมู่ที่  18  บ้านหนองขุย   จ านวน           4,198  ไร่ 
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 อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ จรดต าบลหนองบ่อ      อ าเภอสองพ่ีน้อง     จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศใต้  จรดอ าเภอก าแพงแสน    จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันออก จรดต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพ่ีน้อง     จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันตก จรดอ าเภอพนมทวน       จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

  มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม  มีคลองชลประทานผ่านหลายสายเหมาะแก่การท าไร่  ท านาและ
การเลี้ยงสัตว์ 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 - ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์   ถึงเดือนพฤษภาคม  

- ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน    ถึงเดือนกันยายน             
- ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม      ถึงเดือนมกราคม 
 

ลักษณะของดิน 
  ต าบลบ่อสุพรรณ  มีลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นที่ราบเหมาะแก่
ท าการเกษตร 
 

ลักษณะของแหล่งน้ า 
  ต าบลบ่อสุพรรณ  มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  และเพ่ืออุปโภค-บริโภค  ดังนี้ 
   -   คลองระบายน้ าชลประทาน   
   -   คูระบายน้ าเข้าไร่ นา สวน 
   -   บ่อบาดาลที่ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 18 บ่อ  

-   ระบบประปาผิวดินหมู่บ้าน (สระกักเก็บน้ า)  จ านวน 7 ระบบ   
   -   อ่างเก็บน้ าชลประทาน   จ านวน  6  อ่าง  
 

ลักษณะของไม้ / ป่าไม้ 
  ในพ้ืนที่ไม่อยู่ในเขตป่าไม้ 
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1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร 
 การวิ เคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล บ่อสุพรรณ               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการ
ควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จาก 

การละเลยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
6. สภาพหรือปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อสุพรรณสำมำรถสรุป
เป็นประเด็นได้ดังนี้ 

1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริตแต่พบว่ายั งคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิด
โอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย 
กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ท าเกิดการทุจริต 

2. สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน 
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการ
ทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4. การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้างเป็นเรื่องของ 
ผูกขาดดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ของธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด 
ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ  

 
 



 
 

๔ 
5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย 

หนึ่งท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ”  ให้กับตนเองและครอบครัว 

6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น 
เป็นกรณีพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรง
กลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่ วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

7. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต     
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 
2.หลักกำรและเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perception Index –CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency  
International-IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศ
ไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จากทั้งหมด 176 ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอรปัชั่นอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations  Convention Against Corruption –UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย 
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่อง
คนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต คอรัปชั่น เป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่า
เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรม 



 
 

๕ 
ไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เ ป็นฉบับที่ 3       
เริ่มจากป ีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI)  
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิด
ผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณจึงได้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่าง
ยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อัน
จะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
3.วัตถุประสงค์กำรจัดท ำแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

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

 



 
 

 
๖ 

 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้ำหมำย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธร รม 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5.ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม        
หลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ในการท างานและ
ชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝ้าระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

 
 
 



 
 

      ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อสุพรรณ ต ำบลบ่อสุพรรณ อ ำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
มิต ิ

 
ภำรกจิตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กจิกรรม/

มำตรกำร 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมำยเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ท้ังข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพของผู้น ายุค
ใหม่ ใส่ใจหลัก 
ธรรมาภิบาล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  

2. กิจกรรมให้ความรู้
เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. มาตรการจัดท าคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.2 การสสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแกป่ระชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. โครงการอบรม
กฎหมายเพื่อประชาชน 

150,000 150,000 50,000 50,000 50,000  

 1.3 การสร้างจิตส านกึ
และความตระหนกัแก่
เด็กและเยาวชน 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบล 
บ่อสุพรรณ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  

2. กิจกรรมประกวดค า
ขวัญต่อต้านการทุจริต 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  

มิติท่ี 1 รวม 3 โครงกำร 
2 กิจกรรม 
1 มำตรกำร 

415,000 415,000 415,000 415,000 415,000  



 
 

 
๘ 

 
มิต ิ

 
ภำรกจิตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กจิกรรม/

มำตรกำร 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมำยเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อปอ้งกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหนา้ส่วน
ราชการ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4. กิจกรรมควบการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

5.กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหา
พัสดุ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

6. กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

7. กิจกรรมจัดบรกิาร 
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

8. กิจกรรมการใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
 

 

 

 

1. กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - - -  

3. มาตรการการออก
ค าสั่งมอบหมายของนายก 
อบต. ปลัด อบต.และ
หัวหน้าสว่นราชการ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
มิติ 

 
ภำรกจิตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กจิกรรม/

มำตรกำร 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมำยเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นท่ีประจักษ์ 

1. กิจกรรมพ่อดีเด่น/
แม่ดีเด่น 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
พนักงานดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

1. มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อสุพรรณ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. มาตรการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4. มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติท่ี 2 รวม      1 โครงกำร 
    12 กิจกรรม 
     6 มำตรกำร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  



 
 

 

 
 

 

 
มิติ 

 
ภำรกจิตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กจิกรรม/

มำตรกำร 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564  
หมำยเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ท่ีเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 

1. มาตรการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อสุพรรณให้มี
ประสิทธิภาพ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. กิจกรรมการออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อสุพรรณ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

4. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญ
และหลากหลาย 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

5. กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพย์สิน และการ
รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  6. มาตรการจัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อสุพรรณ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็นการรับ
และตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 
 
 

1. กิจกรรมการจัดต้ัง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์  

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้าน
การสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 



 
 

๑๑ 
 

มิต ิ
 

ภำรกจิตำมมิต ิ
 

โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมำยเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. โครงการประชาคม
หมู่บ้านและประชาคม
ต าบล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  ๔. กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  5. มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อสุพรรณ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติท่ี 3 รวม      ๒ โครงกำร 
     ๕ กิจกรรม 
     7 มำตรกำร 

๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 ๑20,000  

 
  



 
 

๑๒ 

 
มิต ิ

 
ภำรกจิตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กจิกรรม/

มำตรกำร 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมำยเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

4.การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีสว่น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

1. มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบก ากับ ดูแล  
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกบัการบรรจแุต่งต้ัง 
การโอนย้าย 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 
 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบอ่
สุพรรณ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4. กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จ้างจากตวัแทนชุมชน 
 

- - - - -  

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
 
 
 

1. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
บ่อสุพรรณ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 



 
 

13 
 

มิต ิ
 

ภำรกจิตำมมิต ิ
 

โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมำยเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

1. มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติท่ี 4 รวม      1 โครงกำร 
     8 กิจกรรม 
     3 มำตรกำร 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมำณ 

  



 
 

ส่วนที่ 3 
 

มิติที ่๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ล ำดับที่  1  

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้น ายุคใหม่ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานส าคัญในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยมีผู้บริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับการเลือกตั้งเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
น าเสนอนโยบายและปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ มีวาระ ๔ ปี อนึ่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล   
บ่อสุพรรณสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง และเป็นไปตามบริบท
ที่เหมาะสมของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ จะได้รับประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อสุพรรณ จึงควรมีการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประชาชน โดยยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก โดยห ลัก      
ธรรมาภิบาลนั้นประกอบด้วย ๖ หลักการ คือ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในทรัพยากร
บุคคลที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้ไปสู่ความเจริญในชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบล ถือได้ว่าเป็นผู้น าของชุมชน  ที่มีความส าคัญในการพัฒนา จึงเห็นควรด าเนินการ “โครงการพัฒนา
ศักยภาพของผู้น ายุคใหม่ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล” 
  

3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้หลักกฎหมายและสมรรถนะในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
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 2. เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบอย่างการพัฒนาจากหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างได้ และสามารถ
น าแบบอย่างการบริหารจัดการนั้น มาเป็นต้นแบบให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

4. เป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น จ านวน ๔๘ คน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 อบรมโดยการบรรยาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด

สุพรรณบุรี 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  256๑  แผนงานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้น ายุคใหม่ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล งบประมาณตั้งไว้ ๑๕0,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้หลักกฎหมาย 

และสมรรถนะในการบริการสาธารณะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้แบบอย่างการพัฒนาจาก

หน่วยงานที่เป็นแบบอย่างได้ และสามารถน าแบบอย่างการบริหารจัดการนั้น มาเป็นต้นแบบให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อสุพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ล ำดับที่  2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสี ยต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
ก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์      
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ
ของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 2. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
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 3. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้ำหมำย 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ล ำดับที่  ๓ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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2. หลักกำรและเหตุผล 

 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับ 

 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3 (พ.ศ. 256๑-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง 
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

 2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น 

 



 
 

๑๙ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  

2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 

 4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๑.๒ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

ล ำดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน 

 



 
 

๒๐ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยกฎหมายมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน เพราะการใช้ชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนย่อมต้องด าเนินอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย ที่เป็นบรรทัดฐานอันเดียวกัน เรื่องของบทบัญญัติของกฎหมาย
นั้นเป็นเรื่องท่ีต้องท าความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากกฎหมายก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่ปัจจุบัน มีประชาชนจ านวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
กฎหมายที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เนื่องด้วยภารกิจต่าง ๆ ท าให้ไม่มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ที่
เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับตนเอง เมื่อเกิดกรณีปัญหาขึ้นก็ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหา หรือเข้าใจประเด็น
ปัญหาได้อย่างถ่องแท้ และปล่อยเวลาล่วงเลยไปเนิ่นนานจนปัญหาเรื้อรังแก้ไขได้ยาก จนต้องพ่ึงพาการให้บริการ
ด้านกฎหมายกับเอกชนซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ถ้าหากได้รับการแก้ไขปัญหาหรือรับทราบข้อมูลใน
การปฏิบัติที่ถูกต้องก่อน ปัญหาก็จะไม่เรื้อรังกลายเป็นเรื่องใหญ่ 

 โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๖๖ ประกอบกับมาตรา ๑๖ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดระบบ 

การบริหารสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้มีการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้เกิด
แนวความคิดจัดท าโครงการอบรมกฎหมายเพ่ือประชาชนขึ้น เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่ยังคงประสบปัญหาการไม่
รู้กฎหมายถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกละเมิดสิทธิ ได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎหมายต่าง ๆ และเป็นแนวทาง
น าไปใช้ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ในชีวิต ทั้งนี้ด้วยความมุ่งหวังให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับค าปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

 ๒. เพ่ือให้ได้รับทราบปัญหาด้านกฎหมายต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นท่ี 

 ๓. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของงานด้านกฎหมายกับภาคประชาชนให้มีมากขึ้น 

 ๔. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านกฎหมายให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 



 
 

๒๑ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. เสนอโครงการ 

 ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 ๓. ด าเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  256๑  แผนงานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน งบประมาณตั้งไว้ ๕0,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. ประชาชนได้รับค าปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

 ๒. ได้รับทราบปัญหาด้านกฎหมายต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นท่ี 

 ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของงานด้านกฎหมายกับภาคประชาชนให้มีมากขึ้น 

 ๔. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านกฎหมายให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ 

 

 ๑.๓ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

ล ำดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลบ่อสุพรรณ 

 

 

 



 
 

๒๒ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ท้องถิ่น ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เพราะเด็กและเยาวชน คือ คลื่นลูกใหม่ เป็นพลังและเป็นอนาคตของชาติ ฉะนั้นการพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญ มั่นคง จึงควรจะต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีทักษะ รู้จักกระบวนการในการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ โดยการได้รับการส่งเสริมจินตนาการโดยมีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณมุ่งเน้นเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ ซึ่งจ าเป็นต้องส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนให้เกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เล็งเห็นความส าคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กและเยาวชน 
จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลบ่อสุพรรณขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    
เทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นการเน้นให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกทักษะการคิด การสังเกต การส ารวจ มีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ โดยมีการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ดังนี้ 

 ๑. กิจกรรมดินแดนวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ได้เรียนรู้การก าเนิดมนุษย์จากหุ่นจ าลอง เด็กและเยาวชนได้ใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในของเล่นเครื่องเล่นสัมผัสส าหรับเด็ก ฝึกการคิด สังเกต ส ารวจ ลองผิดลองถูกในเครื่องเล่น 
แก้ปัญหาในการเล่น 

 ๒. กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย หุ่นจ าลองภูมิปัญญาไทย การทอผ้า แกะสลักไม้ เครื่องปั้นดินเผา 
การจักสาน ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คนไทยน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ กิจกรรมนี้ฝึกทักษะการสังเกต เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวเด็กที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย เช่น เสื้อผ้า เครื่องถ้วย จาน หม้อดิน  ตะกร้า หมวก 

๓. กิจกรรมเรียนรู้สิ่งมีชีวิต มี สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า กิจกรรมนี้ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้รูปร่าง 
ลักษณะ และการด ารงชีวิตของสัตว์นั้น ๆ 

 ๔. กิจกรรมเทคโนโลยีทันสมัย มี สิ่งประดิษฐ์จ าลองต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์ รถ เครื่องบิน เครื่องมือแพทย์ 
เครื่องมือสื่อสาร ให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัย ได้ลองเล่นสัมผัส 

 ๕. กิจกรรมเรียนรู้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เป็นภาพยนตร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีมีผลต่อสัตว์ในยุคน้ าแข็ง เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการรู้จักช่วยกัน
รักษาธรรมชาติ ต้นไม้ 

 กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนดังกล่าว ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๙) การจัดการศึกษา (๑๐) การสังคม
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๖๗ (๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 



 
 

๒๓ 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะการคิด การสังเกต การส ารวจ มี
ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ 

 ๒. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การก าเนิดมนุษย์จากหุ่นจ าลอง และนักเรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 

 ๓. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย เช่น เสื้อผ้า เครื่องถ้วย จาน 
หม้อดิน ตะกร้า หมวก 

 ๔. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้รูปร่าง ลักษณะ สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า และการด ารงชีวิต
ของสัตว์นั้น ๆ 

 ๕. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จ าลองต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์ รถ เครื่องบิน เครื่องมือแพทย์ 
เครื่องมือสื่อสาร 

 ๖. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อสัตว์ในยุคน้ าแข็ง 
และการรู้จักช่วยกันรักษาธรรมชาติต้นไม้ 

 ๗. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

๑. เด็กและเยาวชนในต าบลบ่อสุพรรณ จ านวน ๑๑๕ คน โดยขอความร่วมมือจากโรงเรียนภายในต าบล 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 

 ๒. ครู ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ จ านวน ๓๕ คน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง    
จังหวัดปทุมธานี 

6. วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอนการเตรียม 

 ๑. ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวางแผนและจัดท าโครงการ 

 ๒. ศึกษาข้อมูลและประสานงานเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม 

 ๓. เสนอความเห็นและขออนุมัติโครงการ 
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๔. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และประชุมเตรียมงาน 

ขั้นด าเนินการ 

 ๑. ติดต่อประสานงานด้านสถานที่ในการศึกษาดูงานและวิทยากรที่ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 

 ๒. รับสมัครเด็กและเยาวชนและจัดท าก าหนดการและตารางกิจกรรม 

 ๓. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินการ 

 ๔. ด าเนินการตามโครงการตามตารางกิจกรรม 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  256๑  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลบ่อสุพรรณ งบประมาณตั้งไว้ ๒00,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาทักษะจากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะการคิด การสังเกต การส ารวจ     
มีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ  

๒. เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การก าเนิดมนุษย์จากหุ่นจ าลอง และนักเรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 

 ๓. เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย เช่น เสื้อผ้า เครื่องถ้วย จาน   
หม้อดิน ตะกร้า หมวก 

 ๔. เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้รูปร่าง ลักษณะ สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า และการด ารงชีวิตของ
สัตว์นั้น ๆ 

 ๕. เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จ าลองต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์ รถ เครื่องบิน เครื่องมือแพทย์ 
เครื่องมือสื่อสาร 
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 ๖. เด็กและเยาวชนเรียนรู้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อสัตว์ในยุคน้ าแข็ง และ
การรู้จักช่วยกันรักษาธรรมชาติต้นไม้ 

 ๗. เด็กและเยาวชนได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ล ำดับที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 กิจกรรมประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหา
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทย
ขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่ นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความ
ล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ  ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้าน
การทุจริตขึ้นทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะ
เป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา  
6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 
  

 



 
 

๒๖ 
2. เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท าความดี 

มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
 4. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 เชิงปริมำณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ   
 เชิงคุณภำพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

1. เสนอกิจกรรมเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
3. ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
4. ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณก าหนด 
5. ท าพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 จ านวน ๑0,๐๐๐บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 2. เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3. เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการ
ต่อต้านการทุจริต 
 4. เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  

2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 

ล ำดับที่  ๑ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว      
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ     
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

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

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานใน
ท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

 2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 ๓. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 3. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 8. รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผลผลิต 

  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี จ านวน 1 ฉบับ 

 2. ผลลัพธ์ 

  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
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  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  

2. หลักกำรและเหตุผล 

 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้อง
เริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างาน
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ดังนั้นเพ่ือเป็น
การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 3. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 

 4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์ การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพ ได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 25๔๒ 

 2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

 3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

 4. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

 5. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผลผลิต 

  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน              
1  มาตรการ 

  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
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2. ผลลัพธ์ 

  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อย
กว่า 90 % 

  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 

  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้ 

ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักกำรและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗  หน้าที่
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้าน
การอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗ ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความ 
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สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร
ราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการ
ให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

 3. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

 ๔. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจ อันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกฯ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดฯ รองปลัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลมอบหมายให้รองปลัดฯ และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ    
สั่งการ 

 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผลผลิต 

  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

 2. ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

ล ำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
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3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ที่รับผิดชอบงานบุคลากรเป็นเลขานุการ 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อสุพรรณ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อสุพรรณ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เสนอมา  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 

ล ำดับที่ ๔ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 

 2. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

 



 
 

๓๗ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – ๒๕๖5  
  - วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๐ ถึงวันที่ 30 กันยายน 25๖๑ 

- วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๑ ถึงวันที่ 30 กันยายน 25๖๒ 
- วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๒ ถึงวันที่ 30 กันยายน 25๖๓ 
- วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๓ ถึงวันที่ 30 กันยายน 25๖๔ 
- วันที่ 1 ตุลาคม 25๖4 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25๖5 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 

 2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

ล ำดับที่ ๕ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 



 
 

๓๘ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 

 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

 4. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

 6. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 1. ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้ดูแลควบคุมงานด้านพัสดุ 

 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 

 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

 6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

 7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

 

 



 
 

3๙ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

 กองคลัง (งานด้านพัสดุ) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

 2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

 3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

 

ล ำดับที่ ๖ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 2. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3. เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 



 
 

๔๐ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 

 2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง (งานด้านพัสดุ) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 2. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

 3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

ล ำดับที่ ๗ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ 
อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการ
ด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการ 

 



 
 

๔๑ 

ที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน 
และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, 
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย, ด้านการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
(การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งก าเนิด  การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็น
มาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น    

3. วัตถุประสงค ์

 1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 

 2. เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ทุกส านัก/กอง ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ  ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า,  
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ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

 2. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

 2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

ล ำดับที่ ๘ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗ หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ 
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หน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้าน
การอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม  อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมาก
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และ
การให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็น
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ 

 2. เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

 3. เพือ่ให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 

 4. เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท า
การประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 

 2. ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 3. จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 4. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 

 5. จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 

 6. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผลผลิต 

  - มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับ ก่อน - หลัง ส าหรับหน่วยงานที่ 

ให้บริการ 

 

 



 
 

๔๕ 

 2. ผลผลิต 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 

  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่  

2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

กิจกรรมกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

 2. เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  

3. เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 

 4. เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณให้สั้นลง 

 4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลบ่อสุพรรณ 

 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 

 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกฯ หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

 4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 

 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

 

 

 



 
 

๔๗ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่

 2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 4. ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 

 

ล ำดับที่ ๒ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 



 
 

๔๘ 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้ำหมำย 

 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

 2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 

 3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



 
 

๔๙ 

ล ำดับที่ ๓ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

 มำตรกำรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล     
พ.ศ. 2537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น 
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับ
ฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้า
หน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537มาตรา 69/1  ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537มาตรา 5942(2)  ที่ก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มาตรา 60 43ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา 60 43วรรค 4 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจมอบหมายการ
ปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือ
การปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา 60/144 ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย
และมีอ านาจหน้าที่ อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรเีรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบิหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรีดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณขึ้น 
 



 
 

๕๐ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
4. เป้ำหมำย 
   
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้า
ส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือ สั่งการ 
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิตมีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

   - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 

2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

กิจกรรมการคัดเลือกพ่อดีเด่น/แม่ดีเด่น  

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นวัน
พ่อแห่งชาติ และวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดเป็น
นโยบายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว
ไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่
พระคุณของพ่อและแม่ทีม่ีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งแห่งชาติ/วันแม่แห่งชาติ คือการ
คัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เพ่ือมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการ
สร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่ส าคัญ
เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อและแม ่ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 

 3.2 เพ่ือให้พ่อและแม ่ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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4. เป้ำหมำย 

 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อและแม ่จ านวน ๑ ครั้ง/ปี  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ/แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นพ่อ/แม ่ดีเด่น ประจ าปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 

 2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
จ านวน ๑๘  หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละชุมชนด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก
ในขั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง 

 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากชุมชน
ต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 4. คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ/แม่ ดีเด่น ที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

 5. ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 1. ผลผลิต 

 - มีพ่อ/แมด่ีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
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 2. ผลลัพธ์  

 - พ่อ/แมดี่เด่น ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 

 - มีพ่อ/แม่ ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

ล ำดับที่ ๒ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล พนักงานดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญใน
การพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุ จริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม   
ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลบ่อสุพรรณ ผู้ที่ท าคุณประโยชน์
หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณอย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อสุพรรณจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล 
พนักงานดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อสุพรรณ โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อสุพรรณ 

 2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ตระหนักถึงความ
ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

 3. เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ มีค่านิยม     
ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 



 
 

๕๔ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 - พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกพนักงานดีเด่น 

 2. คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล ผู้ท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 

 3. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล พนักงานดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกและได้
คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล พนักงานดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 2. บุคคลมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม  

 

 

 



 
 

๕๕ 

ล ำดับที่ ๓ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ 

ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้อง
หันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัว    
รั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย 
และท่ีส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือ
จากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจน
สามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทน
อย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่าง
ให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างที่ดีเพ่ือถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกร 

 

 



 
 

๕๖ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

- ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

 3. มอบใบประกาศนียบัตร 

 4. ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติในพ้ืนที่ให้ประชาชนได้ทราบ 

 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนองพระราชด าริ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 ประชาชนสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 



 
 

๕๗ 

2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

  มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก  รวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็น
สิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 

 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 

 



 
 

๕๘ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 

 3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

ล ำดับที่ ๒ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากเห็นความส าคัญของ
การตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุก
ส่วนราชการ 

 

 



 
 

๕๙ 

 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตาม
ข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว 
แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 

 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการ
และด าเนินการทางวินัย มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 2. เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 - ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

 



 
 

๖๐ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

 2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 

ล ำดับที่ ๓ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 



 
 

๖๑ 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 

 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 

 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

 

 



 
 

๖๒ 

ล ำดับที่ ๔ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

  มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

 



 
 

๖๓ 

 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล   
บ่อสุพรรณให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อสุพรรณตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ล ำดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

  มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดย
มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

 



 
 

๖๔ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ โดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลส านักปลัดฯ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  

 2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อสุพรรณ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ จ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 

 3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด 

 4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 6. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

 7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 



 
 

๖๕ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 

ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

กิจกรรมกำรออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อสุพรรณ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล       
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการ
รับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณขึ้น 

 2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

 



 
 

 ๖๖ 

3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 

  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 

  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 

  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้ำหมำย 

 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 

 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 ชุด 

 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ จ านวน 1 ฉบับ 

 4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 1. จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 2. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 

 3. จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 4. จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

 

ล ำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวาง     
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น  เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริง  เป็นการสมควรก าหนดให้ประชาชน    มีสิทธิได้รู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสาร ที่หากเปิดเผย
แล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน  เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้
มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานราชการ 
 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ เกิดจากแนวความคิดที่จะให้มีกฎหมายรองรับสิทธิของประชาชนชาวไทย ใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือเพ่ือรองรับ “สิทธิได้รู้” (right to know) ของ
ประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้อง
กับประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ในด้าน
ต่างๆ นั้น พนักงานส่วนต าบลและประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องข่าวสารประเภทใดสามารถเปิดเผย
ได้ ประเภทใดไม่สามารถเปิดเผยได้ ตามหลักที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 

 



 
 

๖๘ 
 จากเหตุผลข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ จึงได้จัดท า “โครงการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ

พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐” นี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้พนักงานพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจใน

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒. เพ่ือให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง พรบ. และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ และประชาชน ในเขตพ้ืนที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๒ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการอบรม 

๓ ด าเนินการอบรม 

          ๔ ติดตามประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  256๒  แผนงานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ งบประมาณตั้งไว้        
๒0,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. พนักงานพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจใน

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๒. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามหลักการ

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ล ำดับที่ ๔ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 

 2. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 

 3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 มีข้อมลูประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

 

 



 
 

๗๐ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

 

 

 

 



 
 

๗๑ 

ล ำดับที่ ๕ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้อง
มีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

 



 
 

๗๒ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

ล ำดับที่ ๖ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

  มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 

 2. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 3. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

 



 
 

๗๓ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 

 

 

 



 
 

๗๔ 

3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

ล ำดับที่ ๑ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

 กิจกรรมกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อสุพรรณ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล     
บ่อสุพรรณ 

 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นที่ 

4. เป้ำหมำย 

 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียทีเ่กี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่ างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 



 
 

๗๕ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 

 4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ให้บริการในวัน เวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง    
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 

 6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๔๐๒-๒๗๙ ๐๘๔-๔๑๔-๗๔๘๘ 

 6.3 ทางเว็บไซต์  

 6.4 ทางไปรษณีย์ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ  

2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 



 
 

๗๖ 

3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

ล ำดับที่ ๒ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข    
พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

 2. เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 

 3. เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้ำหมำย 

 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อสุพรรณ 

5. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

 3. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 4. ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 

 



 
 

๗๗ 

 5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ ๓) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค  

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
 2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุ เดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ       
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

ล ำดับที่ ๓ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง      
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 

 2. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 

 



 
 

๗๘ 

 3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 

 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

9. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

 2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 



 
 

๗๙ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและ
โครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบล       
บ่อสุพรรณ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณให้สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง     
2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด จึงจะด าเนินการคัดเลือกใหม่ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 



 
 

๘๐ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 

 

ล ำดับที่ ๒ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

 โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา มีห้วงระยะเวลาของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ        
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด มีระยะเวลาสี่ปีและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงได้ด าเนินการจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ๑. ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดให้มี
ระยะเวลาสี่ปี 

 ๒. การจัดท า เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ๓. ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป 

 

 

 



 
 

๘๑ 

 โดยในระยะเริ่มแรกของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้จัดท าประชาคมท้องถิ่นในระดับต าบลส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล การก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณในอนาคต จะจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดและสอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด า เนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) บรรลุวัตถุประสงค์มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบล   
บ่อสุพรรณ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการท าประชาคมและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 ๒. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน 

 ๓. เพ่ือให้มีการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการพัฒนา และความต้องการของประชาชนเพ่ือจักได้น าข้อมูลหรือ
ปัญหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม 

 ๔. เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่มชุมชน  ชมรม  
ต่าง ๆ ประชาชน เจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่เก่ียวข้องในต าบลบ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ  

6. วิธีด ำเนินกำร 

 ๑. ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

 ๒. จัดประชุมประชาคมให้ความรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ๓. รวบรวมปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

 

 



 
 

๘๒ 

 ๔. สรุปประเด็นปัญหาความต้องการ เรียงล าดับปัญหา ความต้องการ 

 ๕. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  256๒  แผนงานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล งบประมาณตั้งไว้ ๑๐0,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการท าประชาคมและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณทราบถึงปัญหา ความต้องการของประชาชนและน าข้อมูลและ
ปัญหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม 

 ๓. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

ล ำดับที่ ๓ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประช าชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 

 



 
 

๘๓ 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อสุพรรณอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย 

 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล      
บ่อสุพรรณอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล   
บ่อสุพรรณ ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น 
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

 2. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 

 

 



 
 

๘๔ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อสุพรรณ 

 2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 

ล ำดับที่ ๔ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

 2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 3. เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
บ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

 2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 

 4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 

  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 

  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาฯ     2  คน 

  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 

  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

  1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว
เสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อสุพรรณส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
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  4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

    5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 7. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

 8. จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมตัวชี้วัด 

 9. การติดตามและประเมินผล 

 10. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ ปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 

ล ำดับที่ ๕ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

  มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 

 

 



 
 

๘๗ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           
พ.ศ.  2546 

 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 

 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

4. เป้ำหมำย 

 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำรโครงกำร 

 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร     
ส่วนต าบลบ่อสุพรรณ หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล      
บ่อสุพรรณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
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3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 

 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 

 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 2565) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 

 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 

ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุ ม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณขึ้น 

 

 



 
 

๙๑ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 

 2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้ำหมำย 

 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 

 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 

๙๒ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 

 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 

 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 

 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

 

ล ำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

 มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ 
ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 



 
 

๙๓ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

 2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาที่ก าหนด 

 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล (ระดับองค์กร) 
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี    

       2. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน           
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

 3. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลรายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

 5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน   ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 



 
 

๙๔ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

 2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 

4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ 

ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอนย้าย 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
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3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

 2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 

 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
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กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 

 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 

 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 

 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณจะออกค าสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)  

กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
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 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงกำร 

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวช้ีวัด 

 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 

 ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

 

ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
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2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่ นมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 

 3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และ
จัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ตลอดปีงบประมาณ  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 



 
 

๙๙ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

 3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

ล ำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย 
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่
ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

 



 
 

๑๐๐ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 

 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ – จ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
บ่อสุพรรณ ท าให้เกิดความโปร่งใสในการรับ – จ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

ล ำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

 



 
 

๑๐๑ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม    
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545       
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ   
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบ
เปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 2. เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้ำหมำย 

 ตัวแทนหมู่บ้านในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนหมู่บ้าน
เข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณให้ความส าคัญในการมีตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนหมู่บ้านไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 

 



 
 

๑๐๒ 

 3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนหมู่บ้านมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียด
และถูกต้อง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท า
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  

 



 
 

๑๐๓ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค ์

 1.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม
ในการท างาน 

 2.  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 3.  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้ำหมำย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินงำน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินงำน 

 1. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  

 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  

 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  

 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน ๔ ศูนย์  

 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

 



 
 

๑๐๔ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 

 

ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ 
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบั ติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

 

 



 
 

๑๐๕ 

4. เป้ำหมำย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีกำรด ำเนินงำน 

 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 

  

2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 



 
 

๑๐๖ 

ล ำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้อง  
ท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการ
สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายใน
ต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร 
และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  บ่อสุพรรณเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจ หรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการท างาน 

 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

 

4. เป้ำหมำย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 

6. วิธีด ำเนินงำน 
  แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ เช่น 

 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3 คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จ านวน 3 คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการต่าง ๆ 
 สมาชิกสภาที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่  น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลบ่อสุพรรณ เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน  
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ – 25๖5)  
 
 



 
 

๑๐๗ 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 

 

4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม     
หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า       
คอร์รัปชั่นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชน     
เกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์

 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 

 



 
 

๑๐๘ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 

 2. เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่ นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่น
ได ้

 2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นใน
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 

ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้ นให้ทุกภาคส่วนในต าบลได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 



 
 

๑๐๙ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

 2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนต าบลบ่อสุพรรณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

 2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 

 4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 

 6. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 - เบิกงบประมาณจากหมวดรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 

 2. น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

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

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดการประชุมเสวนาการบูรณาการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
ประจ าปี พงศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนนโยบายการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ขยายผลการสร้างเครือข่ายการร่วมต่อต้านการทุจริตโดยเน้นกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเสริมสร้าง
แนวคิดการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านผู้มีความประพฤติในทางทุจริตให้ส่วนราชการ
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

  เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้
แผนปฏิบัติการดังกล่าว 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

                 (นายธนวัน  ตันติเกษตรกิจ) 
                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ 

 

 

 

 


