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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 

  
 
 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 กำรทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ                
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนมากขึ้น          
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2)  สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 3)  สภาพทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎมาย 
 4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
 7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

 สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 
 1)  โอกำส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับ
ใช้กฎหมายท่ีไม่เข็มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
 2)  สิ่งจูใจ  เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

1. กำรวิเครำะหค์วำมเสีย่งในกำรเกิดกำรทุจริตในองคก์ร 
 



 2 

 3)  กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
 4)  กำรผูกขำด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ 
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  
 5)  กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6)  กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอาย ต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นต้ังมากกว่าท่ียึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 ๗)  มีค่ำนิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีวามซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการเงินสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยม
ท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 
 
 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมัก
ถูกมองจากาภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตาม
ส่ือและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธา
ต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมี
ผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index – 
CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International - IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ท่ี 
35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และ
เป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558ได้ล าดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ

2. หลักกำรและเหตผุล (สภำพปญัหำกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) 
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ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศ
ไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วย
ปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical 
Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมู่ญาติท่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคน
ท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไป
แล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้
การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยท้ังชาติด้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าท่ีในการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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 เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 – 
2561) เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
 



 4 

 
 

 1)  เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2)  เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3)  เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริการกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 
 4)  เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (people’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริการกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5)  เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริการ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ 
 3)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
 
  
 1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti - Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 

4. เป้ำหมำย 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
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 3)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 
 4)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนปฏบิัตกิำรป้องกนักำรทุจริตสีป่ี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ป ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ อ ำเภอวิเชยีรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำย

เหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. กำรสร้ำง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการเมือง 
ฝ่ายบริหาร
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถ่ิน 
และฝ่ายประจ า
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1.1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง 
กิจกรรมคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจ าจังหวัด พบ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ปลัด อปท. และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการ
เลือกต้ังท้องถิ่น 
1.1.2 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม การรักษา
วินัย ความโปร่งใสในการ
ท างาน และส่งเสริมการปลอด
ทุจริต 
1.1.3 มาตรการการรบัรอง
โครงการที่มีอยูในแผนพัฒนา4
ปี61-64ส าหรับโครงการ/
กิจกรรมและการขออนุมัติ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา4 ป ี
1.1.4 โครงการส่งเสริมการ
จัดท าและปฏบิัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างของ 
อบต.บึงกระจับ 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

9,610 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

9,610 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

9,610 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

9,610 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน 

1.2.1 กิจกรรมวันรักต้นไม้
ประจ าชาติ 
1.2.2  โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
1.2.3 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแมบ่้าน
ต าบลบึงกระจับ 
1.2.4 โครงการฝึกอบรมยา
เสพติด 
1.2.5 โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่เพ่ือบริการประชาชน 
 
 
 
 

500 
 
- 
 

17,000 
 
 

10,000 
 

30,000 

500 
 
- 
 

17,000 
 
 

10,000 
 

30,000 

500 
 
- 
 

17,000 
 
 

10,000 
 

30,000 

500 
 
- 
 

17,000 
 
 

10,000 
 

30,000 
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 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้การแสดงออกในเด็ก
และเยาวชน 
1.3.2 โครงการสวดท านอง
สรภัญญะในโรงเรียน 
 

150,000 

 
 

30,000 
 
 

150,000 

 
 

30,000 
 
 

150,000 

 
 

30,000 
 
 

150,000 

 
 

30,000 
 
 

 

มิติที่ 1 รวม จ านวนโครงการ  10  โครงการ      
 
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำย

เหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

2. กำร
บริหำร
รำชกำรเพือ่
ป้องกันกำร
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- - - -  

 2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.2 กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
2.2.3 กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
2.2.4 กิจกรรมการพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ 
2.2.5 กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการใช้จา่ยเงิน
งบประมาณ 
2.2.6 โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 

 
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำย

เหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

2. กำร
บริหำร
รำชกำรเพือ่
ป้องกันกำร
ทุจริต 

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.7 โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.2.8 กิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กร 

18,000 
 
- 
 

18,000 
 
- 
 

18,000 
 
- 
 

18,000 
 
- 
 

 

 2.3 มาตรการ
การใช้ดุลพินิจ
และใช้อ านาจ

2.3.1 กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
2.3.2 โครงการลดขั้นตอน

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 
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หน้าท่ี เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.3 มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ  
2.3.4 มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2.3.5 มาตรการการออก
ค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นประจักษ ์

2.4.1 พิธีมอบใบประกาศ
เกียรติคุณผู้บ าเพ็ญตนในงาน
สาธารณะประโยชน์ในต าบล 
2.4.2 พิธีมอบใบประกาศเชิด
ชูบุคลากรดีเด่นใน อบต.บึง
กระจับ 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

 
 
 
- 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 มาตรการ จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2.5.2 กิจกรรม การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 
2.5.3 มาตรการ แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม จ านวน  18  โครงการ      
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำย

เหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

3. กำร
ส่งเสริม
บทบำทและ
กำรมีส่วน
ร่วมของภำค
ประชำชน 

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ

3.1.1 มาตรการ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญและ
หลากหลายผ่านเครื่องมือ
สื่อสาร 
3.1.2 กิจกรรมจัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บึง
กระจับ 
3.1.3 โครงการบริหารศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจา้ง
ของ อบต.ระดับอ าเภอวิเชียร
บุรี 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

15,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

15,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

15,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

15,000 
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หน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทุก
ข้ันตอน 
 

 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดท าแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี 
และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
3.2.2 การด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
3.2.3 กิจกรรมตอบข้อซัก-
ถามร้องเรียน-ร้องทุกข์ต าบล 
3.2.4 กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

80,000 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

80,000 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

80,000 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

80,000 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

 3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

3.3.1 มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
3.3.2 ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบล  
ประจ าป ี
3.3.3 มาตรการแต่งต้ัง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 
3.3.4 มาตรการแต่งต้ัง
ตัวแทนจากชุมชนเขา้ร่วมเป็น
กรรมการการด าเนินโครงการ
ต่าง 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 

มิติที่ 3 รวม จ านวน  11  โครงการ      
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำย

เหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

4. กำร
เสริมสร้ำง
และปรับปรุง
กลไกในกำร
ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติ
รำชกำรของ
องค์กร
ปกครองส่วน

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด  

4.1.1 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบรหิารสว่น
ต าบล 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 
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ท้องถ่ิน 
 
 

 4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 มาตรการ
ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชน
ทราบในงานจัดซื้อจัดจ้าง 
4.2.2 กิจกรรมรายงานผล
การใช้จา่ยเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
4.2.3 กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนภาคประชาชน 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 4.3 การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาท้องถ่ิน 

4.3.2 กิจกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000  

 4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1 กิจกรรมการรณรงค์กา
รนต่อต้านการทุจริตภายใน
ต าบล 

10,000 10,000 10,000 10,000  

มิติที่ 4 รวม จ านวน  7  โครงการ      
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ส่วนที่ 3 

 

 
 

 1.1  กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถ่ิน และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  1.1.1  สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถ่ิน 

 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล าดับที่    1      
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง กิจกรรม คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ า
จังหวัด พบ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

ตลอดระยะเวลา  ๘  ทศวรรษ  นับแต่เปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ปัญหา
การเมืองไทยยังคงวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิม ๆ และตัวประชาชนก็เป็นปัญหากับระบอบประชาธิปไตยเสีย
เอง ท้ังนี้ เนื่องจากเรายังไม่ได้เตรียมคนด้วยการให้การศึกษา และให้ความรู้ทางการเมืองเกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชนท่ีเพียงพอแก่การท่ีจะคิดและปฏิบัติได้ จนเกิดเป็นพฤติกรรมและวิถีชีวิตท่ี
สอดคล้องกับระบอบการเมืองการปกครอง การท่ีสังคมไทยจะคอยแค่แก้ปัญหาการเมืองท่ีตัวนักการเมือง
แก้กฎหมายเพื่อลงโทษนักการเมือง หรือแก้รัฐธรรมนูญท่ีเป็นตัวระบบแต่ด้านเดียว ก็ไม่สามารถท่ีจะ
แก้ปัญหาท่ีแท้จริงได้ เพราะปัญหาท่ีแท้จริงก็คือ การไม่สร้าง  “คน” หรือปฏิรูป “คน” ให้สอดคล้องและ
สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยเพราะ “คน”คือผู้สนับสนุนค้ าจุนระบอบการเมืองการปกครองให้เกิด
เสถียรภาพ และดังท่ียอมรับในสากลอยู่แล้วว่า “มนุษย์” คือศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกด้าน ท้ัง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น การสร้างคนไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในทางการเมือง 
ดังนั้น การสร้างคนไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในทางการเมือง กระท่ังสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองให้ได้ โดยเฉพาะการเลือกต้ังท่ีสุจริตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ การให้การศึกษา
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ให้เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนา
การเมืองของประเทศเพื่อการปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง เปรียบเสมือนเตรียมดินเพื่อปลูกต้นกล้า
ประชาธิปไตย อีกท้ัง การปราบปรามการซื้อสิทธิขายเสียงนั้น ไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ประชาธิปไตยของไทยดี
ขึ้นได้ หากความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาคุณภาพของประชาชนให้เหมาะสมกับระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นปัจจัยส าคัญอย่างมากในการปฏิรูปทางการเมือง เพื่อให้การเมืองและการเลือกต้ังอยู่ใน

มิตทิี่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจรติ 
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วิถีของพลเมืองผู้เป็นเจ้าของส าคัญท่ีจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมของตน และเพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือ
ร้องคัดค้านการเลือกตั้งท่ีมักเกิดขึ้นภายหลังจากวันเลือกตั้ง 
 การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในรอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จึงถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
หน่วยราชการโดยเฉพาะราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดประชาชนเป็นอย่างยิ่ง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน กับ คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดและ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัด เพื่อน าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 3.2  เป็นการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ การรับฟัง รับทราบปัญหาและความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการท่ีดี และท าให้การด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เลือกตั้งให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 3.3  เป็นกระบวนการท างานเชิงรุกตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ท่ีจะ
บูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรมท้ังเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 กิจกรรม กกต.จังหวัด พบ ผู้บริหารท้องถิ่นฯ  จ านวน  1   ครั้ งผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ผู้บริหาร
ท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1  จัดท าโครงการ/กิจกรรม เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ และด าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5.2  จัดท าแผนปฏิบัติการโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อ
ก าหนดตารางเวลาและจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินการตามโครงการได้อย่างเหมาะสม 
 5.3  แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการตามโครงการ 
 5.4  ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าอบรมตามโครงการ 
 5.5  จัดเตรียมเอกสาร ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม และสถานท่ีอบรม และวิทยากร 
 5.6  สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง
งบประมาณ  20,000  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1  ก่อให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัด กับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 9.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะตระหนักและให้ความส าคัญต่อบทบาทและหน้าท่ีท่ีมีต่อ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับฐานรากยิ่งขึ้น 
 9.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กกต.จังหวัด น าองค์ความรู้ใหม่ไปบูรณาการการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   2   

 
โครงกำรอบรมคณุธรรมจรยิธรรมวนิัย  กำรรกัษำวินัย ควำมโปรง่ใสในกำรท ำงำน 

และส่งเสรมิท้องถิน่ปลอดทุจรติ 
 

  
 

แผนงำน แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป 
โครงกำรอบรมคณุธรรมจรยิธรรมวนิัย  กำรรกัษำวินัย ควำมโปรง่ใสในกำรท ำงำน 

และส่งเสรมิท้องถิน่ปลอดทุจรติ 
 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย  การรักษาวินัย ความโปร่งใสในการท างานและส่งเสริมท้องถิ่นปลอด
ทุจริต 
ชื่อหน่วยงำน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & 
Transparency 
Assessment) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity  Assessment) 
ขององค์การต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption  and Civil 
Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของ
ส านักงาน ป.ป.ช. โดยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน โดยจ าแนก
องค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามท่ีใช้ในการสอบถาม
ความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน  ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันในทางลบ โดยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณ์  การคอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index 
– CPI) ท่ีจัดท าโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency International – TI) ระหว่างปี 
พ.ศ. ๒๕4๔ – 2556  อยู่ท่ี 3.2 – 3.8 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  3  (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4)  จึงได้ก าหนดมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งต้อง
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานรัฐ ตลอดจนประชาชนในการด าเนินการเพื่อสู่เป้าหมายให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
50 ในปี 2564    
  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และสร้างระบบราชการท าให้ใส
สะอาด  และพัฒนาศักยภาพองค์กร  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  จึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย  
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การรักษาวินัย  ความโปร่งใสในการท างานและส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย  การรักษา
วินัยและความโปร่งใสในการท างาน 
 2.  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและมีความ
เจริญก้าวหน้ามากขึ้น 
 3.  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมวนิัย  การรักษาวินัยและความ
โปร่งใสในการท างาน 
 4.  เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าท่ี  มี
พฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์  มีจิตส านึกต่อหน้าท่ี  ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป้ำหมำย  จ ำนวน  51  คน 
 คณะผู้บริหาร     จ านวน  4  คน 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  19  คน 
 พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า  จ านวน  8  คน 
 พนักงานครู    จ านวน  3  คน 
 พนักงานจ้าง    จ านวน  17  คน  
 
5. วิธีด ำเนินกำร 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ประสานงานกับส่วนราชการและประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 

 2.  ประสานวิทยากรในการให้ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.  ประสานผู้เข้ารับการอบรม 

4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
วันท่ี   19 กุมภาพันธ์  2561 
 

7. งบประมำณ   
เป็นเงินท้ังส้ิน 9,610 บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2561 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  รายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ต้ังไว้  10,000 บาท 

1. ค่าจัดท าป้ายโครงการ/ป้ายประกาศเจตนารมณ์    เป็นเงิน  1,000    
บาท 
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2. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมจ านวน  51  คนๆ ละ 25  จ านวน  2  มื้อ เป็นเงิน  2,550  
บาท  

3. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 51  คนๆละ  60  บาท เป็นเงิน  3 , 0 6 0  
บาท 

4. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย  จ านวน  5  ช่ัวโมงๆละ  600  บาท เป็นเงิน  3,000  
บาท 

 
8. สถำนที่ด ำเนินกำร  

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย  การ
รักษาและความโปร่งใสในการท างาน 
  2.  ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพ  ประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้าในการท างาน
มากขึ้น    3.  ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมวนิัย  การรักษา
วินัยและความโปร่งใสในการท างาน 
  4.  ผู้เข้ารับการอบรมมีการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  มีพฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์  มีจิตส านึกต่อหน้าท่ี  ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้
บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   3 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
โครงการเข้าวัดท าบุญตักบาตรในวันพระ   

2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  มีวัดในพื้นท่ี 6 วัด มีประชากร 6,406  คน  โดยประชากร

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  จากการส ารวจขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับพบว่าพุทธศาสนิกชน
ยังเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญ ฟังธรรมในวัดจ านวนน้อย   ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีอยู่ใกล้วัดจะน า
ภัตตาหารมาถวายพระสงฆ์  ในวันธรรมสวนะหรือวันส าคัญทางศาสนาเป็นประจ า  โดยเฉพาะข้าราชการ  
พนักงาน  ลูกจ้าง  สมาชิกและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีในวันท าการของทางราชการ  และยังมีภารกิจส่วนตัวที่ต้องปฏิบัติอีก อันเป็นเหตุให้หลักธรรมค าสอน
ทางศาสนาเผยแผ่ถึงประชาชน ผู้น าหมู่บ้าน  ผู้บริหารและข้าราชการ  พนักงานไม่ท่ัวถึง ขาดหลักยึด
เหนี่ยวในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้น าหมู่บ้าน ผู้บริหารและ
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ข้าราชการ พนักงานในต าบลบึงกระจับได้ร่วมกิจกรรมท าบุญฟังธรรมในวัดมากขึ้น จึงเชิญชวนให้ประชาชน 
ผู้น าหมู่บ้าน   ผู้บริหารและข้าราชการ พนักงานในต าบลบึงกระจับ ได้ร่วมกันน าภัตตาหารไปท าบุญถวาย
พระภิกษุสงฆ์ทุกวันพระ เพื่อชักน าให้ประชาชนเกิดศรัทธา  และท าบุญตักบาตรทุกวันพระอย่างต่อเนื่อง  
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพื่อส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
3.๒ เพื่อบ ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

 3.๓ เพื่อให้ข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้าวัด ท าบุญในวันพระและเป็นตัวอย่างท่ี
ดีแก่ประชาชน 

3.๔ เพื่อพัฒนาจิตใจของประชาชน และผู้น าหมู่บ้าน ผู้บริหารและข้าราชการพนักงานในต าบล  
ซับน้อย 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในต าบล   
ซับน้อย  เข้าวัดในวันพระหมุนเวียนเดือนละ ๑ วัด 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

วัดในต าบลบึงกระจับทุกวัด 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.๑ เสนอโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับพิจารณาอนุมัติ 
6.๒ ก าหนดวัน เวลา ท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญทุกวันพระ 
6.๓ แจ้งก าหนด วัน เวลา ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วน

ต าบลและประชาชนในต าบลบึงกระจับทราบ 
6.๔ แจ้งประสานก าหนดการให้วัด ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ในหมู่บ้านทราบและเข้าร่วมกิจกรรม 
6๔.๕ ท ากิจกรรมตามก าหนดการ 
 6.๖ ประเมินผลโครงการทุกครั้ง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
๑๐.๒   ประชาชนได้ร่วมกันท านุบ ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
๑๐.๓   ข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้าวัด ท าบุญในวันพระและเป็นตัวอย่างท่ีดี 

แก่ประชาชน 
๑๐.๔   พัฒนาจิตใจของประชาชน และผู้น าหมู่บ้าน ผู้บริหารและข้าราชการ พนักงานในต าบล  

ซับน้อย 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   4 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
โครงการส่งเสริมการจัดท าและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 

พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติให้รัฐจัดท ามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงาน หรือลูกจ้างอื่นของรัฐเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นได้ประกาศเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๐ บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีอ านาจหน้าท่ีเสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ 
วรรคหนึ่ง และส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีจิตส านึกในด้าน
จริยธรรม รวมท้ังมีหน้าท่ีรายงานการกระท าท่ีมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ท่ีรับผิดชอบในการ
บังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม ด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา 
๒๗๙วรรคสาม ซึ่งประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่
ละประเภทต้องเป็นไปตามประมวลจริยธรรมท่ีก าหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงาน
เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระท า ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับได้จัดท าประมวลจริยธรรมตามแนวทางท่ีส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงมาตรฐานทางคุณธรรมให้เป็นประมวลจริยธรรม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามกรอบแนวทางของส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 

3.๒ เพื่อให้การพิจารณา สรรหา กล่ันกรอง หรือแต่งต้ังบุคคลใด เข้าสู่ต าแหน่งท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การใช้อ านาจรัฐ รวมท้ังการโยกย้าย การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลเป็นไป
ตามระบบคุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 

3.๓ เพื่อการรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ   
 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.๑ เสนอโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.2 ก าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
6.๓  ด าเนินกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน 
6.๔  ติดตามและประเมินผลการน าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  มีความรู้ความ
เข้าใจมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงาน หรือลูกจ้าง   

10.2  เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี  
รวมท้ังขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
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  1.1.2  กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถ่ิน 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   1 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ 

 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งจากจังหวัด
เพชรบูรณ์ ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติก าหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ  โดยจังหวัด
เพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือจัดท าโครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ โดยเชิญชวนหน่วยงานของรัฐ เอกชน 
และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ นั้น   

ดังนั้น  เพื่อเป็นการสร้างกระแสกระตุ้นจิตส านึกของประชาชนให้เกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จึงได้จัดท าโครงการ “วันรักต้นไม้ประจ าปี
ของชาติ” ขึ้น เพื่อให ้ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มีส่วนร่วมในการปลูกและดูแล
รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตลอดไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อรณรงค์ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนในต าบลบึงกระจับได้มีส่วนร่วม
ในการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืน 

๒. เพื่อร่วมฟื้นฟูและเพิ่มพืน้ท่ีป่าให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและต้นไม้ในชุมชน  สนองพระ
ราชเสาวนีย์ ในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม 

๓. เพื่อเป็นต้นน้ าแหล่งอาหารของสัตว์ป่า 
๔. เพื่อการได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน 
๕. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกให้รู้จักรักษา

ส่ิงแวดล้อม 
๖. เพื่อปลูกจิตส านึกของภาครัฐ ภาคเอกชน  นักเรียน  และประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ตระหนักและ

มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวลดภาวะโลกร้อน  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

๑. ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว   
๒. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
๓. เพื่อกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
๔. เพื่อเป็นต้นน้ าแหล่งอาหารของสัตว์ป่า 
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๕. เพื่อการได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน 
๖. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมโดยมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกให้รู้จักรักษาส่ิงแวดล้อม 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. แต่งต้ังคณะท างาน  จัดประชุมวางแผน ก าหนดแผนปฏบิัติงาน แบ่งงาน  ประสานงาน 
ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ 
 2. จัดซื้อต้นไม้   
          3. จัดเตรียมสถานท่ีส าหรับปลูกต้นไม้ 
         4. จัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีแห่งชาติ ในวัน  เวลา สถานท่ีท่ีก าหนด  
            

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  500  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับร่วมกับชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนต าบลบึงกระจับ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

๒.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
๓.  รักษาต้นน้ าแหล่งอาหารของสัตว์ป่า 
๔.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน 
๕.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึก

ให้รู้จักรักษาส่ิงแวดล้อม 
๖. ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   3 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านต าบลบึงกระจับ 

 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐมีบทบาทในการสนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของประชาชนใน
รูปแบบของการรวมกลุ่ม  องค์กร  เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมของ กลุ่ม  องค์กร  เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
กลุ่ม  และประชาชนท่ัวไปตลอดจนผู้เข้าร่วมกลุ่ม องค์กรทุกท่านจะได้รับความรู้ส่งเสริมทักษะและ
ประสบการณ์ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  มีหน้าท่ีตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๖) มาตรา ๖๗  (๖) และมาตรา ๖๘ (๕) (๗) องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกระจับได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านต าบลบึงกระจับประจ าปี ๒๕๕๙ “ฝึกอบรมให้ความรู้  ผลิตขนมทานเล่น ทองม้วน  ทองพับ 
ทองม้วนสด ทองม้วนไส้ และการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก” เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านต าบลบึง
กระจับ   ในการท ากิจกรรมร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์  เพิ่มศักยภาพ  เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมอาชีพ
พัฒนารายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป 
  
3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านต าบลบึงกระจับมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มข้ึน 
 ๓.๒  เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านต าบลบึง
กระจับ 
 ๓.๓  เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๔  เพื่อเป็นการจัดการเครือข่ายสู่ความเข้มแข็งของชุมชน,การบริหารจัดการกลุ่มสู่ความส าเร็จ
และสามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มของตนเอง  โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ      
พอเพียงเป็นแนวทางในการท างานของกลุ่ม 
 ๓.๕  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

กลุ่มแม่บ้านต าบลบึงกระจับ  หมู่ท่ี ๑-๑๐  ต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

จัดอบรมสัมมนาและฝึกปฏิบัติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอ
วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.๑  ประชุมเจ้าหน้าท่ีและประสานงานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
    6.๒  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
    6.๓  จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเรื่องหลักการ/ปรัชญา/แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงฐานราก การสร้างชีวิตท่ีเป็นสุขและเรื่องจากครอบครัวพอเพียงสู่สังคมแห่งการพอเพียง และอบรม
ให้ความรู้ผลิตขนมทานเล่น ทองม้วน ทองพับ ทองม้วนสด ทองม้วนไส้  และการสานกระเป๋าจากเส้น
พลาสติกโดยแบ่งวิทยากร  2  กลุ่ม 

 6.๔  สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล 
            
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้าน งบประมาณ  17,000  
บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  กลุ่มแม่บ้านต าบลบึงกระจับมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มข้ึน 
๑๐.๒ กลุ่มแม่บ้านต าบลบึงกระจับมีทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น 
๑๐.๓  กลุ่มแม่บ้านต าบลบึงกระจับมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพิ่มมากขึ้น 
๑๐.๔  กลุ่มแม่บ้านต าบลบึงกระจับมีการจัดการเครือข่าย,การบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ

และประสบความส าเร็จ  โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการท างานของกลุ่ม 
๑๐.๕  สนองนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   5 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ีให้บริการแก่ประชาชน  
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
                    ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อองถิ่น  เรื่อง 
แผนการปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน  การคลัง  และงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔.๒ 
ปรับปรุงรายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับ
โครงสร้างภาษี อาทิ การขยายฐานภาษี การก าหนดอัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การ
เพิ่มประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพิ่มรายได้รูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และ         
มีแหล่งรายได้ขอองตนเองท่ีสอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ข้อ ๔.๓ ปรับปรุงภาษีอากรท่ีรัฐแบ่ง จัดสรร หรือจัดเก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปรับ
โครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี การก าหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรท่ีชัดเจนและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเหตุผล
ของการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท รวมท้ังการหาแนวทางในการเพิ่มภาษีหรือรายได้ท่ีรัฐแบ่งจัดสรร หรือ
เก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
ท้ังนี้ หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่มต้องสะท้อนแหล่งก าเนิดของภาษีนั้น ๆ เป็นส าคัญ 

ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดเก็บรายได้ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ก าหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษี  โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนว่าจ านวนเงินท่ีได้จากการเสียภาษีของประชาชนจะน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบกับได้
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี  ซึ่งได้ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี  ท าให้ต้องออกให้บริการประชาชน และเพื่อ
การจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นั้น เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ให้จัดเก็บได้ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จึงเห็นความส าคัญของการออกให้บริการประชาชนผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนซับน้อยโดยออกให้บริการช าระภาษีถึงพื้นท่ีของแต่ละหมู่บ้าน  จึงได้จัดท าโครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานท่ี ขึ้น 
  
3. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อออกบริการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีป้ายค่าธรรมเนียม 
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ใบอนุญาตต่างๆ 
๒.  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี  
๓.  เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาช าระภาษี  ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบึง

กระจับ 
๔.  เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ และเห็นความส าคัญของการเสียภาษีได้รู้หน้าท่ี และมีความยินดีใน 

การเสียภาษีให้กับรัฐ 
๕.  เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
๖.  เพื่ออ านวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๗.  เพื่อส ารวจพื้นท่ีจริงและได้ข้อมูลจริง เพื่อน ามาคิดประเมินภาษี 
  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี มีเป้าหมายท่ีส าคัญดังนี้ 
 ๔.๑ ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี  ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  จ านวน ๑๔ หมู่บ้าน 
 ๔.๒. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  ช าระภาษีได้ในหมู่บ้านของตนท าให้ไม่
ต้องเสียเวลาในการท างานเพื่อเดินทางมาช าระภาษีท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 ๔.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านมาช าระภาษีของแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านละไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๗๐ 
 ๔.๔. ผู้อยู่ในข่ายท่ีต้องเสียภาษี   ดังนี้   
  -  ผู้ท่ีช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี   จ านวน  1,923     ราย 
  -  ผู้ท่ีช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   จ านวน  67     ราย 
  -  ผู้ท่ีช าระภาษีป้าย    จ านวน  ๑3     ราย 
  - ผู้ท่ีมีกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน  -              ราย 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ในเขตพื้นท่ีต าบลบึงกระจับ ท้ัง 10 หมู่บ้าน 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี มีวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
6.๑  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
6.๒  จัดท าแผนก าหนดการ วันเวลา สถานท่ีด าเนินการ  และประกาศให้ประชาชนทราบ 
6.๓  ประสานงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการออกพื้นท่ี

ด าเนินการ 
6.๔  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการและคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 
6.๕  ออกด าเนินการรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบ 

อนุญาตต่างๆถึงบ้านของประชาชน ภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 6.๖  ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 30,000  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี  เมื่อแล้วเสร็จประโยชน์ท่ีจะได้รับ มีดังนี้ 
 ๑๐.๑  ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นในการช าระภาษี  
 ๑๐.๒  สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดได้ 
 ๑๐.๓  ได้ข้อมูลการจัดเก็บ  การประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
 ๑๐.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับมีรายได้จัดเก็บเองมากขึ้น 
 ๑๐.๕  ประชาชนได้รับทราบและเห็นความส าคัญของการช าระภาษีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็น
หน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

  1.1.3  กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   1 

๑.  ชื่อโครงกำร “โครงกำรส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ กำรแสดงออกของเด็กและเยำวชน ประจ ำปี พ.ศ. 2561” 

2.  หลักกำรและเหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ได้ก าหนด
หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” , ยึด 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม 
มีจริยธรรมและคุณธรรม , ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” เด็กและเยาวชนเป็นอนาคตอัน
ส าคัญของประเทศชาติ ถ้าหากเด็กได้รับการพัฒนาครบท้ัง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา ไปพร้อมๆกัน จะท าให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ และเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป จึงจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับเด็กเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “เด็กและเยาวชนมีความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์” 
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ซึ่งได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน คือ เด็กและเยาวชนทุกคนจ าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่และ
ดูแลอย่างเหมาะสมและรอบด้านในแต่ละช่วงวัย จากพ่อแม่ ผู้ดูแล ชุมชน และสังคม ด้วยความรู้ ท่ี
หลากหลายแบบสหวิชาชีพ รวมท้ังต้องใช้ทักษะและเจตคติท่ีเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ แต่ค านึงถึงความเท่าเทียม เป็นธรรม และการมีส่วนร่วม เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ 
องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมในทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรต่อไป ซึ่งเห็นได้ว่าการพัฒนาประเทศชาติ ต้องเริ่มจากการพัฒนาประชาชนให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยค านึงถึงหลักการและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคมในท้องถิ่น
ด้วย และจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศท่ีเจริญขึ้นตามมา     

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(6) องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๘  มีบทบัญญัติ ให้ส านักงานหรือส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทุกคนในทุกช่วงวัย  และถือว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นภารกิจหน้าท่ีส าคัญยิ่ง ซึ่งการเรียนรู้ 
เสริมสร้างทักษะ เพิ่มประสบการณ์ ไม่ได้มีเฉพาะการศึกษาในห้องเรียนเท่านั้น  แต่การท่ีพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคม และหน่วยงานภาครัฐ บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
นอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงสิทธิหน้าท่ี และโอกาสท่ีพึงจะ
ได้รับจากผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กท่ีขาดโอกาสในการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว จะได้มีโอกาสในการได้รับ
การเอาใจใส่จากทุกภาคส่วนของสังคม  เป็นการบูรณาการร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ท าให้เด็กได้รับการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเกิดความคิดสร้างสรรค์  เพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคตต่อไป  จึงได้จัดกิจกรรม “โครงกำร
ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ กำรแสดงออกของเด็กและเยำวชน ประจ ำปี พ.ศ. 2561” ขึ้น เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเริ่มจากวัยเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างรากฐานในการก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ใน
อนาคต ต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ 
๓.1  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 

และสังคม เต็มตามศักยภาพและมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย 
3.2  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม กล้าคิดและกล้าแสดงออกซึ่ง

ความสามารถท่ีตนมีอย่างสร้างสรรค์ 
3.3  เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชนนอกโรงเรียน สามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ ได้รับ

การพัฒนาเสริมสร้างทักษะอย่างเท่าเทียม 
3.4  เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้มีความรู้ความเข้าถึงความส าคัญในการพัฒนาของ

เด็กและเยาวชน และได้รับการฝึกให้มีทักษะ มีทัศนคติในการท าหน้าท่ีเล้ียงดูเด็กให้เหมาะสมตามความจ า
เป็นและความต้องการ โดยเฉพาะความสัมพันธ์เชิงบวก 
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3.5  เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับได้มีส่วนร่วมเป็นพลังท่ีเข้มแข็งในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

 

4.  เป้ำหมำย 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน

ต าบลบึงกระจับ , ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นท่ีต าบลบึงกระจับและ
พื้นท่ีใกล้เคียง ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน กลุ่มแม่บ้าน 
ประชาชน รวมท้ัง เด็กและเยาวชนต าบลบึงกระจับ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จ านวน 6๐๐ คน (ซึ่งใน
เขตพื้นท่ีต าบลบึงกระจับ มีเด็กและเยาวชน อายุ 3-15 ปี จ านวนท้ังส้ิน 1,057 คน) 

 

5.  วิธีด ำเนินกำร 
5.1  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  เสนอโครงการเพื่อพิจารณา 
5.2  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ประชุมปรึกษาหารือ ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 

พร้อมมอบหมายหน้าท่ีให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการ 
5.3  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้ประชาชนรับทราบ และเชิญชวนเด็ก เยาวชน 

และประชาชนทุกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม 

5.4  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามรายละเอียดโครงการ 
 

6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ระหว่างเดือน มกราคม  พ.ศ. 25๖1 -2564  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

หมายเลข ๑) 
 

7.  สถำนที่ด ำเนนิกำร 

ณ เวทีกลางศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

8.  งบประมำณ 
งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ประจ าปีงบประมาณ 256๑ แผนงานการศึกษา  

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การแสดงออกของเด็กและเยาวชน ประจ าปี พ.ศ. 
2561  เป็นเงินจ านวน 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
หมายเลข  ๒ 

 
9.  หน่วยงำนรับผิดชอบ 
              8.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 8.2 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ  ต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 8.3 โรงเรียนบ้านโคกปรือ  ต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๘.๔  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบึงกระจับต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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 ๘.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 8.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ด อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1  ท าให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม เต็มตามศักยภาพและมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย 

10.2  ท าให้ เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม กล้าคิดและกล้า แสดงออกซึ่ ง
ความสามารถท่ีตนมีอย่างสร้างสรรค์ 

10.3  ท าให้เด็กและเยาวชนนอกโรงเรียน ได้รับโอกาส สามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ 
ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะอย่างเท่าเทียม 

10.4  เกิดการส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้มีความรู้ความเข้าถึงความส าคัญในการพัฒนา
ของเด็กและเยาวชน และได้รับการฝึกให้มีทักษะ มีทัศนคติในการท าหน้าท่ีเล้ียงดูเด็กให้เหมาะสมตาม
ความจ าเป็นและความต้องการ โดยเฉพาะความสัมพันธ์เชิงบวก 

10.5  ท าให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับได้มีส่วนร่วมเป็นพลังท่ีเข้มแข็งในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 โครงการสวดท านองสรภัญญะ 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

ในสังคมปัจจุบันมีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นจากหลายอย่าง  แต่เหตุผลส าคัญท่ีท าให้
เกิดปัญหาได้มาก  คือ  การขาดหรือบกพร่องในความเป็นระเบียบและความสะอาดมั่นคงในความ
ประพฤติและความคิดจิตใจของบุคคล  องค์การศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายและภารกิจในการ
ขัดเกลาความประพฤติและจิตใจให้บุคคลถึงพร้อมด้วยคุณธรรม   ซึ่งตรงกับตอนหนึง่ของพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีพระราชทานแก่ผู้น าศาสนาในโอกาสสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์  ๒๐๐ ปี 

การสวดมนต์เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญกิจกรรมหนึ่ง  เป็นกุศโลบายส าคัญท่ีใช้ในการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจท าให้ทุกคนคิด ท าด้วยเมตตา  มุ่งดี  มุ่งเจริญต่อกัน  เป็นการ
เสริมสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นท่ีต้ังของความสามัคคี  ท่ีท าให้เกิดความพร้อมเพรียงในหมู่ผู้นับถือ
ศาสนา  เป็นการเช่ือมโยงระหว่างศาสนิกชนกับหลักธรรมค าสอนเข้าด้วยกัน  และตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  การสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะนับอยู่ในหลักการดังกล่าวด้วยเช่นกัน   บท
สวดท านองสรภัญญะเป็นบทสวดสรรเสริญพระพทุธคุณ  พระธรรมคุณ  และพระสังฆคุณ  ซึง่เป็น
องค์ประกอบของพระรัตนตรัย  มีท่วงท านองท่ีไพเราะ   ผู้ร่วมสวดเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจจากการ
สวด   ได้รับความเบิกบานใจ   สงบและเป็นสุข  ซึ่งเป็นการปิดกั้นมิให้ประพฤติในส่ิงท่ีไม่ดีไม่งาม
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ท้ังปวงได้  ส่ิงส าคัญท่ีสุด  การสวดมนต์อย่างสม่ าเสมอจะเกิดความรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับพระ
รัตนตรัยอยู่ตลอดเวลา 

 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ีเน้นการพัฒนาคน  

และสังคมท่ีมีคุณภาพ  โดยท่ีรัฐบาลจะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เน้นการพัฒนาให้มี
ความเรียนรู้และจริยธรรมเริ่มต้ังแต่เด็กแรกเกิด  โดยให้ความส าคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม   ท้ังนี้  รัฐบาลจะส่งเสริมบทบาทของคณะสงฆ์  วงการศาสนาเป็นเครื่องมือในการ
กล่อมเกลาจิตใจ  ยกระดับจิตใจให้ละเอียดอ่อน  ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะบ้า ซึ่ง
เป็นหน่วยงานของรัฐ  มีหน้าท่ีสนองงานหลักของสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
เสริมสร้างศีลธรรม  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  จึงเห็นควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้มีโอกาส
ได้สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ  เพื่อได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย   ศึกษาและน าหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาไปกล่อมเกลาจิตใจ  ประพฤติปฏิบัติขัดเกลานิสัยให้เป็นเยาวชนคนดีของสังคม
ต่อไปในอนาคต 

 
1. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเห็นความส าคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ  อันเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนมี
สมาธิในการจ าบทสวดมนต์  อดทน  ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการสวดมนต์ไหว้พระส าหรับนักเรียนให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิ  ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

 
2. เป้ำหมำย 

นักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ    
จ านวน  80  คน 

 
3. วิธีด ำเนินกำร 

                  3.1  จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
              3.2  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
              3.3  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
              3.4  ด าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
              3.5  สรุปและประเมินผล 

 
4. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

วันท่ี   เดือน   กรกฎาคม   2561-2564 
 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ   อ าเภอวิเชียรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ์ 

6. งบประมำณ 
30,000  บาท 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 

8. กำรติดตำมประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 การสังเกต 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  9.1    นักเรียนท่ีเข้าร่วมประกวดมีโอกาสใกล้ชิดพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะ  สรรเสริญพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ   และพระสังฆคุณ  ก่อเกิดความรู้สึก
ซาบซึ้งจากการสวด  ได้รับความเบิกบานใจ  สงบและเป็นสุข 

       9.2    นักเรียนท่ีเข้าร่วมประกวด  สามารถเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนผู้อื่นได้ 
       9.3    นักเรียนได้เรียนรู้ในด้านศาสนพิธี  และการสวดมนต์ท่ีถูกต้อง 
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2.1  แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   1 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 
3 ฉบับ เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 
พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ 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 : PC) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็น
กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี 

มิตทิี่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกนักำรทุจรติ 
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ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ท่ีได้สร้าง
ความชมช่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากนไปแล้ว 
เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางท่ีคนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอื่น ๆ และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองไปให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะขน อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
 4.3  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 6.2  ประชุมหน่วยงาน / บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.3  จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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 6.5  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8  รายงานผลการด าเนินงาน 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ผลผลิต 
   -  มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ 
   -  มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
   -  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 

ฉบับ 
  10.2  ผลลัพธ ์
  -  การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
   -  ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

2.2   มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   1 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีของ
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องค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2538 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่าย
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2546 มาตรา 60 ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ี
ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 มาตรา 60 วรรคแรก อ านาจหน้าท่ีในการส่ังหรือการ
ปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย มาตรา 60 วรรคสอง ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รอง
นายกองค์การ บริหารส่วนต าบลตามล าดับท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังไว้เป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้าไม่มี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เป็นผู้รักษาราชการแทน มาตรา 60  วรรคสาม  ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ หรือค าส่ังใด แต่งต้ังให้นายก องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าท่ีอย่าง
ใด ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าท่ี กรรมการหรือมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลในระหว่างรักษาราชการแทน ด้วย มาตรา 60 วรรคส่ี อ านาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือ
การปฏิบัติราชการท่ีนายกองค์การบริหาร ส่วนต าบลจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค าส่ังใด หรือ มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติหรือค าส่ังนั้น หรือมติของ คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็น
อย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือรองปลัดองค์การ บริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าส่ังและประกาศให้
ประชาชนทราบ มาตรา 60 วรรคส่ี การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคห้า 
ต้องกระท าภายใต้ การก ากับดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้ 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมดา
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2  เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3  เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4  เพื่อป้องกันกาผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ   
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท าค าส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบให้หัวหน้าส่วนราชการ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือส่ังการ 
 6.2  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3  จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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 10.1  ผลผลิต 
  มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ 
 10.2  ผลลัพธ ์
  -  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
  -  ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 
 
 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   2 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน”  
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์กาบริหารส่วนต าบลบึงกระจับได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 ลงวันท่ี   
9 ธันวาคม 2545 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้กรบริหารงานบุคคลด้านการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลโดย
แต่งต้ังปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมกร และข้าราชกา
องค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 6.2  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล โดยประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 6.3  ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4  คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักง านส่วน
ต าบลรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบั ติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
 6.5  คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนต าบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2545  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล าดับที่   3  
 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย
ตามข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้บุคลากรกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2  เพื่อลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีต้ังไว้ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  บุคลากรกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือส่ัง
การท่ีเกี่ยวข้อง 
 10.2  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 10.3  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล าดับที่   4 
 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4  เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6  เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4.2  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจ้างจ้าง 
 6.2  จ าแนกวิธีการจัดซื้อจ้างและคิดเป็นร้อยของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 6.3  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4  สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5  รายงานผลการจัดซื้อจักจ้างประจ าปี 
 6.6  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7  เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 
 10.2  ผู้มีบริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3  ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล าดับที่   5 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2  เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3  เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหารพัสดุ 
 6.2  ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2  มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนเองและพวกพ้อง 
 10.3  มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 



 45 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   6 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น 
การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2546  มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้อง
เป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วม ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม  
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ท้ังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่ วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
– จ้างจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม   
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 3.2  เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3  เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่ีด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็ บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ และหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  -  ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  -  ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  -  ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  -  ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  -  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  -  ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2  น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า  2 ช่องทาง 
 10.2  ผลลัพธ ์
  -  ประชาสัมพันธ์ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 
ปี ของโครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 
  -  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  -  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   7 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ มีหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติต า บลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546  และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีอื่น
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีการจัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็ไม่ทราบว่าภารกิจท่ี
ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การ
ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับริการ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้อง
เป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วม ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับ
การตอบสนองความต้องการ ประกอบหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
ของตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
อีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึง
จ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ
พึงพอใจ 
 3.2  เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคคลผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
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 3.3  เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบรกิารให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พื้นท่ีจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
รูปแบบท่ีก าหนด 
 6.3  สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 6.4  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5  ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6  น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป     
งบรายจ่ายอื่น หมวดรายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่ายอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าตอบแทนหน่วยงาน
หรือสถาบันภายนอกในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการการให้บริการ
ประชาชน  งบประมาณ  18,000  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ผลผลิต 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จ านวน  1  ฉบับ 



 49 

 10.2  ผลลัพธ์ 
  -  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
  -  การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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2.3   มำตรกำรกำรใช้ดุลพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ดี 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   1 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีนั้น 
 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ า
กว่าปีท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลด
ขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาบริการจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กฎหมายเป็นส าคัญ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2  เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3  เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4  เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
   
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1  เพื่อลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับให้ส้ันลง 
 4.2  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบึงกระจับ 
 4.3  ประชาชนนอกพื้นท่ีและประชาชนท่ัวไป 
 4.4  พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
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 4.5  ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติไ ด้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่า
เรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3  ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4  มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุง 
 6.5  รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึง
พอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 10.2  การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรปูระบบราชการ 
 10.4  ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปล่ียนไปในทิศทาที่ดีขึ้นและท า
ให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น   
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   2 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545      
ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ  ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน” และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองความต้องการประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น งานให้บริการ
จึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกัน
ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อ
ประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพื่องาน
บริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2  เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นได้ 
 3.3  เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4  เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได้ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
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 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับและผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงกระจับ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2  จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3  จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4  ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1  ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2  ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3  จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
  6.4.4  จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5  จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก
งานบริการ 
  6.4.6  จัดท าค าส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดมีการให้บริการแก่
ประชาชนท้ังเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7  การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5  มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน า
จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่ง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตลอดปีงบประมาณ 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ได้ 
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 10.3  มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
 10.4  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได้ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   3 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 การมอบอ านาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น      
ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ี
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ หรือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ  
 6.2  ด าเนินการออกค าส่ัง ฯ 
 6.3  ส าเนาค าส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมาย  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   4 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

 มาตรการ  มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2546 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ 
รวมท้ังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล    
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้การใช้ดุลพินิจต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารเป็นโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 3.2  เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันของเจ้าหน้าท่ี 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อย  จ านวน   5  เรื่อง 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 6.2  ออกค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีของนายกองค์กาบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 



 58 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   5 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 มาตรการ การออกค าส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2538 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ  
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้อง
เป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 มาตรา 60 วรรคส่ี อ านาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ 
หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกองค์การบริหาร ส่วนต าบลจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค าส่ังใด หรือ มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค าส่ังนั้น หรือมติของ คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบ
อ านาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัดองค์การ บริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าส่ังและ
ประกาศให้ประชาชนทราบ มาตรา 60 วรรคแรก อ านาจหน้าท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรอง



 60 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย มาตรา 60 
วรรคสอง ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองนายกองค์การ บริหารส่วน
ต าบลตามล าดับท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มี รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้รักษา
ราชการแทน มาตรา 60  วรรคสาม  ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าส่ังใด 
แต่งต้ังให้นายก องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าท่ีอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการ
แทนท าหน้าท่ี มาตรา ๖๐/๑ ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน 
ต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบ 
ควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าท่ีอื่น 
ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2  เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3  เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4  เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งท่ีราชการ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน  3  ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ังการ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือส่ังการ 
 6.2  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
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 6.3  จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน     
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ผลผลิต 
  มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ 
 10.2  ผลลัพธ์ 
  -  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
  -  ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 
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 2.4  กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำรกำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   1 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 กิจกรรม มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้บ าเพ็ญตนในงานสาธารณะประโยชน์ในต าบล 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 พื้น ท่ีในต าบลบึงกระจับได้ด าเนินการจัดกิจกรรมมากมายหลายอย่าง ซึ่ ง ล้วนแล้วแต่มี
คุณประโยชน์ต่อต าบลบึงกระจับท้ังส้ิน    
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้เล็งเห็นว่าบุคคลท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ดังกล่าว ควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคลต้นแบบของต าบลบึงกระจับ  เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ
ประชาชนในต าบลบึงกระจับ ต่อไป  
  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อตอบแทนการท างานท่ีเป็นสาธารณะกุศลในต าบล 
 3.2  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
 3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนได้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนท่ีปฏิบัติงานสาธารณกุศล 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  จัดหารายช่ือประชาชนฯ 
 6.2  จัดท าใบประกาศเกียรติคุณ 
 6.3  แจ้งผู้น าประชาสัมพันธ์ 
 6.4  ด าเนินการมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
วันท่ี   เดือน  ธันวาคม  ของทุกปี 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับอ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับคนในชุมชนท่ีจะปฏิบัติงานท่ีเป็นสาธารณกุศล โดยท่ีไม่
หวังผลตอบแทน 
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 2.5  มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   1 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 มาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนี
ในการประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทย เป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากคุณลักษณะงานและ
การรับส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิง
ส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ท่ีก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 3.2  เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยดึถือและปฏิบัติ 
 3.3  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 6.2  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3  ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ   
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล าดับที่   2 
 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 กิจกรรม การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการ
ปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กับปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี 
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
 3.2  เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3  เพื่อให้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
 3.4  เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์
อย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบั ติราชการ ในระดับส านัก/กอง เพื่อให้การด าเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
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ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด และรับส่ิงจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็น
การประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
 1)  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 2)  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
 3)  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
 4)  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5)  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 6)  การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
 
5. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5.1  ช้ีแจงส านัก/กอง และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง   
ท่ีดี พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 
2548  
 5.2  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
  -  ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  -  ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
และผู้จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ของหน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 5.3  รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 
 5.4  วัดผลลัพธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 

5.5  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้   
 
6. กำรค ำนวณผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

ผลกำรประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล าดับที่   3 
 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 มาตรการ  “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง
สามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วย
ตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการมาตรการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อจัดใหม้ีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง   
 3.2  เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2  จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.3  จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4  เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรง
กับความต้องการ   
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับโดย
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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 3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุก
ขั้นตอน 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   1 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลายผ่านเครื่องมือส่ือสาร” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่น ๆ  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและ
หลาหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2  เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า  5 
ประเภทขึ้นไป 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ีได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

มิตทิี่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมสี่วนร่วมของภำคประชำชน 
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- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   2 

 
1. ชื่อโครงกำร  

กิจกรรม จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลคลองจิกจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ 
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสังคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อใหม้ีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3.3  เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจ าและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
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- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   3 

 
1. ชื่อโครงกำร  

โครงการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ 
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538                 
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 ข้อ 82/3 ก าหนดให้อ าเภอหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ร่วมกันจัดต้ังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ และ
ศูนย์ประสานงานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลร่วมกันจัดต้ังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับอ าเภอและองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอวิเชียรบุรี ให้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและเป็นสถานท่ีด าเนินการใน
การสอบราคา หรือประกวดราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ ์ไปแล้ว นั้น 

เพื่อให้การด าเนินการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหาร              
ส่วนต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  พร้อมได้จัดซื้อวัสดุ  
ครุภัณฑ์ไว้ใช้ประจ าศูนย์ จ้างเหมาพนักงานประจ าศูนย์ ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ พร้อมท้ังจัดซื้อแบบพิมพ์
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและสะดวก
ต่อผู้มาติดต่อ ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน  ควร
ด าเนินการจัดท าโครงการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ระดับอ าเภอ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมือง                
เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งในเขตอ าเภอวิเชียรบุรี แห่งละ 15,000. -บาท(หนึ่ง
หมื่น  ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 240,000.-บาท(สองแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) โดย
ด าเนินการ ปีงบประมาณ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลซับน้อยเป็นผู้ด าเนินการ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้าง               
ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวก
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 3.2  เพื่อให้การอ านวยการบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนได้รับทราบผล การจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปอย่างท่ัวถึง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์                  
การปฏิบัติงาน 
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 3.3  เพื่อจัดเก็บท าความสะอาดศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.4  เพื่อรับผิดชอบในการอ านวยความสะดวก  ในการปิดและปลดประกาศสอบราคา ประกาศ
ประกวดราคา  จัดเตรียมสถานท่ีในวันยื่นซองแก่เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.5  เพื่อเป็นสถานท่ีให้ความรู้ แนะน าให้ค าปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น 
 3.6  เพื่อสนับสนุนการบูรณาการร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวิเชียรบุรี 
  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1  เทศบาลเมือง  เทศบาลต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งในพื้นท่ี อ าเภอวิเชียร
บุรี  มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4.2  มีความคล่องตัวของเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในการด าเนินการเกี่ยวกับ                 
การจัดซื้อจัดจ้าง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ 
อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  
 4.3  มีการจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บฐานข้อมูลและดูแลวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การ
ซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์   
 4.4  ด าเนินการและซื้อวัสดุส านักงาน 
 4.5  เพื่อเป็นสถานท่ีให้ความรู้ แนะน าให้ค าปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอ
วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
 6.1  จัดซื้อวัสดุส านักงานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               
การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  และ
ศูนย์ประสานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอวิเชียรบุรี 
 6.2  คัดเลือกผู้ท่ีจะรับเหมาบริการ 
 6.3  จัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการ 
 6.4  ก ากับดูแล 
 6.5  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 8.1  ขอรับเงินอุดหนุนจากจากเทศบาลเมือง  เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต 
พื้นท่ีอ าเภอวิเชียรบุรี  มีรายละเอียดดังนี้ 
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 -  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ สมทบ  เป็นเงิน   15,000.- บาท 
 -  เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี      เป็นเงิน   15,000.- บาท 
 -  เทศบาลต าบลพุเตย     เป็นเงิน   15,000.- บาท 
 -  องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอวิเชียรบุรี 13 แห่ง ๆ ละ 15,000.-บาท   
        เป็นเงิน          195,000.- บาท
                         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        240,000.-        บำท 

 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลในพื้นท่ีในปีงบประมาณ อย่างเพียงพอ 
 10.2  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับประโยชน์ในการเผยแพร่ผลการด าเนินงานอย่างท่ัวถึง 
 10.3  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอฯ  มี
ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 10.4  การปิดและการปลดประกาศ ประกาศประกวดราคามีความโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบ 
 10.5  เจ้าหน้าท่ีด าเนินการยื่นซองและเปิดซอง  ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 10.6  การประชุมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล                  
ระดับอ าเภอฯ  มีความพร้อมและได้รับความสะดวก 
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 3.2  กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   1 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี   
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี โดย
แผนพัฒนาสามปีให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี เนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านมา ห้วง
ระยะเวลาของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้
แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาส่ีปีและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จึง
ได้ด าเนินการจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 4  แผนพัฒนำ  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก าหนด 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา
ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึง
การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 

ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการท่ี
ก าหนด และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี บรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จึงได้จัดท า
โครงการจัดเวทีประชาคมต าบล เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคม 
น ามาใช้ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี   
 
 



 78 

 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันคิดท่ีจะพัฒนา และแก
ไขปญหาความ   ตองการของตนเอง และสามารถรวมกันจัดท าแผนชุมชนของตนเองไดอยางถูกตอง มี
คุณภาพ 

2. เพื่อใหองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไวใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีทิศทาง เปาหมายพัฒนาท่ีชัดเจน และถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบฯ  
  3. เพื่อใหกระบวนการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความตอเนื่องกัน และเช่ือมโยง
สอดคลอง การพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ าซอนของโครงการมีการบูรณาการประสานความคิดการ
ปฏิบัติ บนฐานขอมลูรวมกัน 
 4. เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและหมู่บ้านเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ภายใต้ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

จัดประชุมประชาคมระดับต าบล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี   
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ หมู่ท่ี 1 ต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 ประกาศสัดส่วนประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล 
6.2 เขียนโครงการฯ และเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ 
6.3 เตรียมข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
6.4 จัดท าประกาศ ก าหนดการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี   
6.5 แจ้งประสานขอความร่วมมือจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นท่ี เพื่อแจ้งให้สัดส่วนของประชาคม

หมู่บ้านและสัดส่วนประชาคมต าบลเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบล ตามวัน เวลา สถานท่ี 
พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

6.6 จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ
ปัญหา ความต้องการ และพิจารณากล่ันกรองล าดับความส าคัญ 

6.7 คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากกาประชุมประชาคม
และจากแผนชุมชนจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี แล้วน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพจิารณา 

6.8 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพจิารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี และเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

6.9 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้
ความเห็นชอบ แล้วพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อไป 
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6.10 องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอโครงการท่ีเกินศักยภาพจะด าเนินการเองได้ต่อ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเพื่อจะได้ประสานและบูรณาการโครงการในระดับ
อ าเภอและจังหวัด 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  งบประมาณ  80,000  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ทุกหมู่บ้าน  สามารถจัดท าแผนชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง  มีคุณภาพ  สามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือ แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างมีทิศทาง  เป้าหมาย  สอดคล้องกับความต้องการและ
ช่วยแก้ไขปัญหา  ความเดือดร้อน 
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 

10.๒  หมู่บ้าน มีแผนชุมชนท่ีใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการภายในและประสานงานด้าน
งบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานเอกชน  ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ 

10.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับมีแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ีใช้เป็นแนวทางการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีทิศทางเป้าหมายท่ีชัดเจน 

10.๔  กรอบแนวทางการพัฒนาระหว่างหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนต าบลมีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการพฒันา    

10.5  มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน  
ภายใต้ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   2 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  
  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ                                                 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับ 
 3.3  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน
ในพื้นท่ี 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือ    
ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมี
ความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบ
ใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 5.1  จัดท าค่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการ้องทุกข์/ร้องเรียน 
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 5.3  น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.4  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้  
 6.1  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 6.2  ทางโทรศัพท์หมายเลข 05-671-3989 ทางโทรสารหมายเลข 05-671-3989 
 6.3  ทางเว็บไซต์ www.subnoy.co.th 
 6.4  ทางไปรษณีย์  อบต.บึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 
  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1  มีสถิติจ านวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล
สังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   3 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 กิจกรรมตอบข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ ต าบลบึงกระจับ 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนส าคัญท่ีสนับสนุนให้การด าเนินโครงการของรัฐประสบ
ความส าเร็จ เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินโครงการของรัฐได้ตรง
ตามความต้องการของประชาชน และเป็นประโยชน์กับประชาชนในภาพรวมได้มากท่ีสุด โดยประชาชนต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับการด าเนินการของรัฐ 
 การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้มีความหมายเพียงการไปใช้สิทธิในการเลือกต้ังลงคะแนน
เสียงเท่านั้น แต่หมายถึงการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระดับต้ังแต่การร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารระดับหารือ 
ระดับเข้ามามีบทบาท ระดับสร้างความร่วมมือ และระดับการเสริมอ านาจ ซึ่งถ้าประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่
กระบวนการตัดสินใจในการด าเนินการต่าง ๆ แล้วจะท าให้โครงการของรัฐสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนได้มากท่ีสุด นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของ
ตนในการด าเนินโครงการของรัฐจะมีผลให้การด าเนินโครงการของรัฐต่าง ๆ นั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
รวมท้ังลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐอีกด้วย 
 ดังนั้น เพื่อการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลประสบความส าเร็จ ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน และเป็นประโยชน์กับประชาชนในภาพรวมได้มากท่ีสุด องค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับ จึงจัดท าโครงการ อบต. พบประชาชน ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนให้เกิดความเข้าใจและปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 3.2  เพื่อให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ต าบลท าให้การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
 3.3  เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้านและ
ต าบลของตนเอง 
 3.4  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการท างานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วน
ราชการและประชาชนในต าบล 
 3.5  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านต่าง ๆ อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
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 ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 – 10 ต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  ประสานงานก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน ในเขตพื้นท่ีแต่ละหมู่บ้านเพื่อเตรียม
ความพร้อม 
 6.2  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.3  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ในสถานท่ีต่าง ๆ  
 6.4  จัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน และมอบหมายหน้าท่ีของฝ่ายต่าง ๆ ตามแผนงาน 
 6.5  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 6.6  สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชาชนเกิดความเข้าใจ และมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
 10.2  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบล 
ท าให้การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
 10.3  ประชาชนในต าบลได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้านและต าบล
ของตนเอง 
 10.4  เกิดความสัมพันธ์อันดี ในการท างานร่วมกนัระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนราชการ
และประชาชนในต าบล 
 10.5  ประชาชนได้รับบริการด้านต่าง ๆ อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   4 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ราย 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการ้องเรียนร้องทุกข์ 
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 3.3  กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   1 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้องค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลโดยส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตัวแทนประชาชนจากทุกส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ บางต าแหน่ง
ในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้อง
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
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แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ท่ีก าหนด 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงกระจับเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงกระจับและร่างแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกระจับด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล าดับที่   2 
 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล  
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายท่ี
ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ
จึงได้จัดท าโครงการ อบต.พบประชาชน ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลขึ้น เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ    
อีกทางหนึ่งด้วย 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์
ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า  100  คน 
 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1  ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของสถานท่ี 
 5.2  แต่งต้ังคณะท างาน 
 5.3  วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางฝึกอบรม 
 5.4  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 5.5  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีก าหนด  
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
  
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   3 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกระจับ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกระจับอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าท่ี
อย่างถูกต้อง 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 10 หมู่บ้าน 
 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับได้กฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชน (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวกับข้องกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกระจับในหลาย ๆ ส่วน เช่น ในตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วย
การพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงกระจับ 
 9.2  ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1  มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ก ำหนด 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   1 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงาและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ

มิตทิี่ 4  กำรเสรมิสร้ำงและปรบัปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏบิัตริำชกำรของ อปท. 
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ส่ังการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและ
สามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนั้นสาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจาการก าหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ท่ีก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการด าเนิน
ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้
ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับขึ้น  
 
3. วตัถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2  เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
 3.3  เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงาน
ให้อยู่ ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1  แต่งต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2  ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงกระจับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3  การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล 
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 5.4  รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและผู้บริหารทราบ 
 
6. สถำนที่/ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3.  มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
 4.  การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
วางไว้ 
 5.  เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 

 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
 10.2  กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3  ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4  มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5  ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   2 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
ด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ิน
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและ
การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการ
รั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้าน
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อน าความเส่ียงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียง
ไปด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเส่ียง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การั่วไหล การ
ส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2  เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
ก ากับดูแลภายในเวลาท่ีก าหนด 
 3.3  เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
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 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 6.2  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3)  ไปด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงภายในเวลาท่ีก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับ
ส่วนย่อย)  
 6.3  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลรายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.4  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงต่อไป 
 6.5  รายงานผลการติดตามการปฏิบั ติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันจา กวันส้ิน
ปีงบประมาณ   
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเส่ียง 
 10.2  มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3  มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาท่ีก าหนด 
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 4.2  กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือกำรบริหำรรำชกำร
ตำมช่องทำงที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   1 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรลุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นส่ิงส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร
จึงมักจะก าหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่อง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง การโอนย้าย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงกระจับเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2  เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งต้ังการโอน ย้าย 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ท่ีมีการด าเนินการด้าน
การบริหารงานบุคคล 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเก่ียวกับกำรบรรจุแต่งต้ัง กำรโอน ย้ำย 
 -  แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 -  การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 -  มีการประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 -  ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงการ
แต่งต้ังประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 
 -  การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 -  ในการออกค าส่ังการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลจะออกค าส่ังแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อน
วันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)   
 กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 
 -  แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือส่ังการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
 -  มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/เล่ือน
ต าแหน่ง 
 -  มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลง
ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 -  มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/เล่ือนต าแหน่ง 
 -  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือน
ระดับ/การเล่ือนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 -  มีการออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 -  มีขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการท่ีตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 -  การเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 -  ในการออกค าส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลจะออกค าส่ัง
แต่งได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.
อบต.จังหวัด) 
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 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 -  แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน
การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 -  มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลากรทราบ 
 -  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 -  มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบั ติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  
 -  มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 
 -  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน   
  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ ์
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบล และมีแนวทางปฏิบัติงานอย่างชัด เจน พร้อมท้ังเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   2 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 กิจกรรม การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน มีการท างานมี
กระบวนการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.4  ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2  มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3  มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   3 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับจึงได้ด าเนินการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน  ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชน
สามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนา
ระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การ
บริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 3.2  เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับ ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการ
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แต่งต้ังให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับให้ความส าคัญใน
การมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทน
ชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย 
 6.3  จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกทุกครั้ง 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
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 4.3  กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถ่ิน 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   1   

 
1. ชื่อโครงกำร  

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และ
ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจาก
ความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผล
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการ
พัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นท่ีสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการ
กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักปลัดเทศบาลต าบล
คลองจิก จึงได้จัดส่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองจิกเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่จัดขึ้น หรือหน่วยงานต่างๆท่ีด าเนินการจัดอบรม 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
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 2. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ตามท่ีโครงการอบรมก าหนด 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เข้ารับการอบรม 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตามท่ีโครงการก าหนด 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมสัมมนาด้านการปฏิบัติงานแก่
ผู้ปกครองท้องท่ีในการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณ  10,000บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
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 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ี
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   2 

 
1. ชื่อโครงกำร  

กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญท่ีใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
โดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็น
หน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  20  คน     
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1  จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2  แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อ
จ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3  สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานกิจการสภา ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2  การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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 4.4  เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพือ่
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล าดับที่   1 

 
1. ชื่อโครงกำร 

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นท่ี

ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ในการขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนใน
จังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
 3. จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 5. เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
 6. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์  งบประมาณ  10,000  บาท 
  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 2. น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
  
 


