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คำนำ 
 

 องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับ
มาตรฐานในการปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยาง
เปนรูปธรรม อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหนวยงาน
มากยิ่งข้ึน 
 องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 
ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรร
มาภิบาลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบดวย 3 สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1 บทนำ ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของการจัดทำแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทำแผน 
 สวนที่ 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการใน     
5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิต ิรวมทั้งสิ้นจำนวน 48 โครงการ ดังนี ้
  มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 19 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จำนวน 14 โครงการ 
  มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จำนวน 8 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จำนวน 7 โครงการ 
 สวนที่ 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จะเปนสวน
หนึ่งที่ชวยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู
เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการ
ทจุริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
สิงหาคม 2565



สารบัญ 
 

 หนา  
คำนำ  ก 
สวนที ่1 บทนำ  1 - 4 
  1. การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ   
  2. หลักการและเหตผุล    
  3. วตัถุประสงคของการจัดทำแผน  
  4. เปาหมาย  
  5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
 
สวนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต     5 - 9 
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  แยกตาม 4 มิต ิ
 
สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบตักิารฯ                      10 - 109 
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สวนท่ี 1 
บทนำ 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร 
ลำดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หนวยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผูบริหารดำเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิบัติ งาน
ของเจาหนาท่ี ซึ่งอาจขัดตอ
กฎระเบียบที่เก่ียวของ 
2. บุคลากรของหนวยงาน
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของ
ผู บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหนวยงาน
ไม ใหความสำคัญ กับการ
ปฏิบัติงาน เอางานสวนตัว
มาทำท่ีทำงาน ขาดความ
รับผิดชอบตอการปฏบิตัิงาน 

ปานกลาง 1. โครงการสงเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณในการ
น ำ ห ลั ก คุ ณ ธ ร รม ม า ใช ใน ก า ร
บริหารงานของผูบริหารดวยการจดัทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป อ ง กัน ก ารทุ จ ริ ต เพ่ื อ ยก ระดั บ
คุณธรรมและความโปรงใส 
4. โค ร งก าร พั ฒ น าค วาม รู ด า น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ
หนวยงาน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
5. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตำบลบางเสาธง 
6. โครงการเสริมสรางคานิยมตอตาน
การทุจริต 
7. มาตรการประเมินความคุมคาใน
การบริหารงานของหนวยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย 
โ อ น  เลื่ อ น ต ำ แ ห น ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไมเปนธรรม 
เอาแตพวกพอง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพ่ือใหไดรับการ
แตงตั้งหรือเลื่อนตำแหนง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปดเผยขอมูลการบริหาร
และพัฒ นาทรัพยากรบุ คคลแก
สาธารณะ 
2. มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงนิเดือน 
4. มาตรการนำผลการประเมินความ
พึ งพ อ ใจ ข อ งป ร ะ ช าช น ใน ก า ร
ใหบริการมาใชในการเลื่อนขั้น เลื่อน
เงนิเดือน ของบุคลากร 
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ลำดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จาง การบริหารพัสดุ และ
การใชประโยชนทรัพยสิน
ของทางราชการ 

1 . ก า รบ ริ ห า ร ก า ร เงิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ า ง  การจั ด ห าพั สดุ  ไม
เป น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ ที่
เก่ียวของ หรือไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค หรือใชเงินไม
เกิดประโยชนกับราชการ  
 
 
 
 
 
2. น ำทรัพ ย สิ น ของทาง
ราชการไปใชประโยชนสวน
ตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป 
2. กิจกรรมวิเคราะหผลการจัดซื้อจัด
จางประจำป 
3. มาตรการปองกันผลประโยชน     
ทับซอนของหนวยงาน 
4. ม าตรก ารป อ ง กั นการ ใช จ าย
งบ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ม ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค ไมมีประสิทธภิาพ 
6. โครงการเสริมสรางความโปรงใสใน
การใชทรัพยสินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม 

4 การใหบริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไมใหบริการแกประชาชน
ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธสวนตัว หรือ
การใหสิทธิพิเศษแกคนบาง
กลุม  หรือมีการติดสินบน
เพ่ือใหไดคิวเร็วข้ึน 
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผู ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
ป ก ติ  เพื่ อ แ ล ก กั บ ก า ร
ใหบริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต ิ
3. ใหบริการไมเปนไปตาม
มาต รฐาน  เช น  ใช เวล า
ใหบริการนานกวาท่ีกำหนด
ไว   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการ
ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
3. โค รงการพั ฒ นาคุณ ภาพการ
ใหบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล 
4. โครงการบุคลากรตนแบบ ดาน 
“บริการเปนเลิศ” 
5. โค ร งก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ให บ ริก ารป ระชาชน ผ าน ระ บ บ
อิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
6. มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการ
รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของหนวยงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมี

ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว 
โดยมียุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่จะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 
กลาวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
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เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคณุภาพ สราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานที่
เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2566 - 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน 
และหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากป 2563 ยอมสะทอนใหได
เห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 7,850 แหง ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐ
ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจาย
อำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ถือ
เปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซึ่งนำไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยยึดหลัก
แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนที่ สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทำไดเทาที่จำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
 ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จึงใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลัก             
ธรรมาภิบาล ควบคูไปกับการปองกันการทุจริต โดยไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและ
นำไปสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบล   
บางเสาธง  (พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ที่
กำหนดไววา ในป พ.ศ. 2570 หนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน   
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3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสจุริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงตอสาธารณชน    
(2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่

ราชการดวยความสัตยสุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ให
สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงที่มี
ประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570  
 (2) องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงมีคะแนน ITA เพิ่มข้ึนและผานเกณฑการประเมิน ITA (85 
คะแนนข้ึนไป) ในป พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไมผานเกณฑ ITA) /องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงผานเกณฑ
การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในป พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผาน
เกณฑ ITAแลว) 

คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 
จำนวนคดีทุจริตลดลง 
(คำนวณจากป 2565) 

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
(1) ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงไดแสดงเจตจำนงสุจริตตอสาธารณชน  

  (2) องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ  

(3) องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงมีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย 
โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบล
บางเสาธง 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงที่มี
ประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 
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สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

 

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน 48 โครงการ ดังนี ้ 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสราง
วัฒนธรรมสุจริต 
 
 
 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการการเมือง ฝาย
บริหาร ขาราชการเมืองฝาย
สภาทองถิ่น และฝายประจำ
ข อ งอ งค ก รป ก ค รอ งส ว น
ทองถิ่น 

1) โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน             
2) โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย
และระเบียบที่เกีย่วของกับการปฏิบัตงิานใหแกบุคคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถิ่น         
3) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบล   บางเสาธง” 
4) โครงการจัดงานวันคร ูประจำป 
5) โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริ
สวนตำบลบางเสาธง 
6) โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อปองกันการทุจริต         
7) โครงการฝกอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม     
8) โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการ
ทุจริต 
                                       

50,000  
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
50,000 

 

50,000 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

50,000 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
50,000 

 

50,000 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

50,000 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
50,000 

 

50,000 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

50,000 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
50,000 

 

50,000 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

50,000 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
50,000 

 

50,000 
ไมใชงบประมาณ 

 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลดั 
 
 
 

สำนักปลัด 
 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 
สำนักปลัด 

 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  9) โครงการบุคลากรตนแบบดาน "บริการเปนเลศิ"                                                

10) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซือ่สัตยสจุริต 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 

 1.2 การเสริมสรางจิตสำนึก
และความตระหนกัแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น 

11) โครงการสรางพลังชุมชนเพื่อลดปญหาขยะ                                          
12) โครงการสรางเยาวชนปลูกจิตสำนกึอนุรักษณ
สิ่งแวดลอม 
13) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากผักตบชวาวัตถุดิบใน
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
14) โครงการยกยองเชิดชูเกียรตหินวยงานและบุคคลท่ี
ประพฤติปฏบิัติตนใหเปนที่ประจักษ 
15) กิจกรรมการมอบประกาศเกยีรติคณุแก
คณะกรรมการชุมชน 
16) กิจกรรมการยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล 
หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชน หรอืเขารวม
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

20,000 
27,000 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

20,000 
27,000 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

20,000 
27,000 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

20,000 
27,000 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

20,000 
27,000 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

กองสาธารณสุข 
กองสาธารณสุข 

 
กองสวัสดิการ

สังคม 
สำนักปลัด 

 
สำนักปลัด 

 
สำนักปลัด 

 

 1.3 การสรางจิตสำนกึและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

17) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมไมทนตอการทุจริต
ใหเด็กและเยาวชน (โตไปไมโกง) 
18) โครงการฝกอบรมคายเยาชนตนแบบ 
19) โครงการอบรมศาสนพธิีกรนอย 
 
 
 
 
 

50,000 
 

100,000 
40,000 

 
 

 

50,000 
 

100,000 
40,000 

50,000 
 

100,000 
40,000 

50,000 
 

100,000 
40,000 

50,000 
 

100,000 
40,000 

กองการศกึษา 
 

กองการศกึษา 
กองการศกึษา 

 

 รวม จำนวน 19 โครงการ 387,000 387,000 387,000 387,000 387,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการดวยความ
โปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูล
สาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

20) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือ
เผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 
21) โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหาร
งบประมาณ  
22) มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตาม
การเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบล 
บางเสาธง   
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

สำนักปลัด 
 

กองคลัง 
 
สำนักปลัด 

 

 2.2 มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใส 

23) มาตรการแสดงเจตนาในการนำคณุธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบางเสา
ธง ดวยการจัดทำแผนปฏบิัตกิารปองกนัการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส     
24) มาตรการ NO Gift Policy    
25) มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง        
26) กิจกรรม”สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงนิเดือน” 
27) โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการใหบริการงานของ 
อบต.บางเสาธง (ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ) 
28) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต เพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
1,000,000 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
1,000,000 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
1,000,000 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
1,000,000 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
1,000,000 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

สำนักปลัด 
 

 
 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 
สำนักปลัด 

 
สำนักปลัด 

 
สำนักปลัด 

 2.3 ม า ต ร ก า ร ล ด ก า ร ใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

29) มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏบิัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล”     
30) กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง” 
31) โครงการจัดทำมาตรฐานการใหบรกิารประชาชน 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

80,000 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

80,000 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

80,000 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

80,000 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

- 
 

สำนักปลัด 
 
สำนักปลัด 

 
กองคลัง 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
32) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององคการบริหาร
สวนตำบลบางเสาธง  
33) มาตรการกระจายอำนาจขององคการบริหารสวน
ตำบลบางเสาธง 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 

 รวม จำนวน 14 โครงการ 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,000,000  

3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

34) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพือ่จัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่น     
35) โครงการสงเสรมิสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
36) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของ
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
37) โครงการประชุมสภาสัญจร  
 

50,000 
 

50,000 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

20,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

20,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

20,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

20,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

20,000 
 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 
 

 3.2 การรบัฟงความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

38) มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ของ
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

สำนักปลัด 
 

 3.3 สงเสรมิการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพือ่ตอตานการ
ทุจริต 

39) โครงการฝกอบรมสมัมนาและบริการความรูดาน
กฎหมายเบื้องตนที่จำเปนในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ใหกับผูนำชุมชนเพื่อตอตานการทุจริต 
40) โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อเฝาระวัง
การทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
41) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต  
 

50,000 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

50,000 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

50,000 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

50,000 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

50,000 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

สำนักปลัด 
 
 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 
 

 รวม จำนวน 8 โครงการ 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต 

42) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป 
43) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
44) กิจกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง  

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 

หนวยตรวจสอบ

ภายใน 

 
 
 

 4.2 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

45) กิจกรรมสงเสริมความรูดาน กฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกีย่วของสำหรับผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง   
46) โครงการฝกอบรมสมัมนาและศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่น 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
500,000 

ไมใชงบประมาณ 

 
500,000 

ไมใชงบประมาณ 

 
500,000 

ไมใชงบประมาณ 

 
500,000 

ไมใชงบประมาณ 

 
500,000 

สำนักปลัด 
 

 

สำนักปลัด 
 

 4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริต 

47) มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรอืรับแจงหรือ
ตรวจสอบการทุจรติขององคการบริหารสวนตำบล 

บางเสาธง 

48) มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรบัเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบล
บางเสาธง 

 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

สำนักปลัด 
 

 
สำนักปลัด 

 

 รวม จำนวน 7 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  

รวมทั้งสิ้น จำนวน 48 โครงการ 2,137,000 2,137,000 2,137,000 2,137,000 2,057,000  
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สวนท่ี 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1  การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
 

1.1  การเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
เมืองฝายทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.1.1  เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

ลำดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบตัิงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง 

เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภา อบต. และผูบริหาร ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติ
หนาที่การดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่ เกิดข้ึนเปนประจำมักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ           
ความชำนาญ ประสบการณ หรือขาดความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข         
และหลักเกณฑตางๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จึงสงผลใหบุคลากรองคการบริหารสวนตำบล
บางเสาธง ผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. กระทำผิดกฎหมายระเบียบตางๆ กอใหเกิดความเสียหายแก
หนวยงาน และทำใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง บริหารงานโดยยึดอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
และผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งเปนการเพิ่มพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ
กับการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ใหแกบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.      
ฝายนิติการ สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาความรูดานกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ผูบริหาร      
และสมาชิกสภา อบต.  

3. วัตถุประสงค 
1) เพื่อใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ

กฎหมายทีเ่ก่ียวของในการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. ใหมีความพรอมในองคความรู

เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาทีแ่ละบริหารราชการ 
3) เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง บริหารงานโดยยึดอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคบัในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดเสีย 

4. กลุมเปาหมาย 
บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  
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5. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินการ 
1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
2) ประสานบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือจัดเตรียมการดำเนินโครงการ 
3) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ

สำหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภา องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
 
4) จัดทำเอกสารสงเสริมความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ  
5) อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณการดำเนินการ 
งบประมาณ 50,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
    ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมใหความรูดานกฎหมายและระเบียบที่ เก่ียวของสำหรับบุคลากร ผูบริหาร          
และสมาชิกสภา อบต. ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป 

2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวของ        
เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ 80 (ทำแบบทดสอบ/
แบบประเมิน) 

    ผลลัพธ 
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน
ไดเสีย (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ลำดับท่ี 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจำเปนตองดำเนินโครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและ

ระเบียบที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.บางเสาธง และบุคลากร เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น เพ่ือใหการ
บริหารงานและปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบตัิเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.บางเสาธง และบุคลากร ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ

เก่ียวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบต.บางเสาธง และบุคลากร ใหมีความพรอม               

ในองคความรูเก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ 
3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนได                
สวนเสีย 

4. กลุมเปาหมาย 
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบต.บางเสาธง และบุคลากร จำนวน 216 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ตอผูบริหาร 
2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ

สำหรับผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.บางเสาธง และบุคลากร 
3) เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ี เกี่ ยวของสำหรับ                        

ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.บางเสาธง และบุคลากรผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคม
ออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เปนตน 

4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณในการดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานการเจาหนาที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ สำหรับ

ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต.บางเสาธง และบุคลากร ผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคม
ออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาวอยางนอย 5 ชองทาง และไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง (เผยแพร
ประชาสัมพนัธรายไตรมาส) 

2) ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบต.บางเสาธง และบุคลากร มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบ         
ที่เก่ียวของ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดย
แบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ            

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนได              
สวนเสีย (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ลำดับท่ี 3 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนบางเสาธง 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร                       

สวนตำบลบางเสาธง โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือ                    
ไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอน                        
การลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทำนอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการดำเนินการ                       
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหนง
หนาท่ีและไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามความ                            
ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตำบลบางเสาธง จึงไดจัดทำมาตรการ "สงสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตำบลบางเสาธง" ขึ้น เพ่ือใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ                
การมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
2) เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองคกร ระดับบุคคล

และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการ
ดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) เพ่ือทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

4) เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจ                      
ในขอบเขตสรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชน                     
และตอสังคม ตามลำดับ 

5) เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. กลุมเปาหมาย 
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.บางเสาธง พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง                      

อบต.บางเสาธง จำนวน 216 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 
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2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองคกรและ
สาธารณชน 

3) ประสานงานบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
4) ดำเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพื่อใชเปนคานิยมสำหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือ

เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
5) ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการทั่วไปแกสาธารณชน

ใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง 
กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปน
ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด) 

6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณในการดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 
งานการเจาหนาที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย 3 ชองทาง 
2) ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.บางเสาธง พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง                      

อบต.บางเสาธง มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 
(สำรวจโดยใชแบบประเมินผล) 

ผลลพัธ 
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.บางเสาธง พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง                      

อบต.บางเสาธง ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของระบุชื่อ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดบัท่ี 4 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันครู ประจำป 

๒. หลักการและเหตุผล 
 วันครูไดจัดใหมีขึ้นครั้งแรก เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2500 ตามมติคณะรัฐมนตร ีเม่ือวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2499 ใหวันที่ 16 มกราคม ของทุกปเปน “วันครู” โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครู 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 และใหกระทรวงศึกษาธิการสั่งการใหนักเรียน และ
ครู หยุดในวันดังกลาวได โดยอาจเขารวมการจัดกิจกรรม เพ่ือเปนการระลึกความสำคัญของครูและระลึกถึงคุณ
บูรพาจารย ตลอดจนสงเสริมความสามัคคีธรรมระหวางครู และเพ่ือสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางครูกับ
ประชาชน  

 องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่งนับเปนสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ในสังกัดจำนวน 4 แหง มีครูผูดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาทำหนาที่
อบรมสั่งสอนใหความรู และสงเสริมพัฒนาการใหแกเด็กปฐมวัย ตามอำนาจหนาที่ใน พรบ.กำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ไดเห็นถึงความสำคัญของ
การรำลึกถึงพระคุณของครูในฐานะที่เปนผูเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม ความวิริยะอุตสาหะ มีจิตสาธารณะ 
และเสียสละเพื่อสวนรวม เปนผูทำคุณประโยชนประกอบคุณงามความดี สมควรที่จะไดรับการแสดงความ
เคารพสักการะจากผูเปนลูกศิษยท้ังหลาย ควรไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ เปนบุคคลตัวอยาง จึงไดกำหนด
จัดโครงการจัดงานวันครูขึ้น เพ่ือเปนการสงเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ตลอดจนรำลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย เปนการสงเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกครูผูดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ใหรวมกัน
สรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ถือเปนการสรางรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน         
เพ่ือนำไปสูความเจริญรุงเรืองของสงัคม และประเทศชาติ 

3. วัตถุประสงค 
 ๑) เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดระลึกถึงพระคุณครบููรพาจารย 
 2) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพคร ู
 ๓) เพื่อสรางขวัญและกำลังใจตลอดจนปลูกจิตสำนักและกระตุนใหตระหนักถึงคุณคาแหง
วิชาชีพคร ู
 4) เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี และความรวมมือระหวางผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 
 5) เพ่ือธำรงไวซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 

๔. เปาหมาย 
 ดานปริมาณ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ อบต.บางเสาธง จำนวน 37 คน 

 ดานคุณภาพ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมกิจกรรมเพ่ือระลึกถึงพระคุณของครบููรพาจารย 

๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) ประชุมผูบริหาร คณะครูและผูเกี่ยวของ เพ่ือวางแผนการจัดโครงการ 
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 ๒) เสนอโครงการตอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
 ๓) ประชาสัมพันธขอความรวมมือจากคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและ
หนวยงานที่เก่ียวของ 
 ๔) จัดโครงการจัดงานวันครู โดยกิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
  - พิธีทางศาสนา 
  - พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย 
 ๕) ประเมินผลการจัดโครงการ โดยการประชุมและสอบถามผูเขารวมโครงการ  

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 วันพุธที่ 16 มกราคม ๒๕66 

๗. สถานที่ดำเนินการ 
 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง 

๘. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณทางราชการ             

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดระลึกถึงพระคุณครบููรพาจารย 
 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ คานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของ
การประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือสวนรวมของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรวมกันธำรงไวซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงาม 
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1.1.2  เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน ที่จะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

 

ลำดับท่ี 5 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

2. หลักการและเหตผุล 
 ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานของรัฐ ซึ่งเปนมีสวนไดเสียในรูปแบบตางๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
หามไว และเจาพนักงานของรัฐผูนั้นยังไดเขาไปพิจารณาดำเนินการ ในกิจการสาธารณะที่เปนการดำเนินการ
ตามอำนาจหนาที่ ในกิจการของรัฐเพ่ือประโยชนของรัฐ แตเมื่อเจาพนักงานของรัฐผูพิจารณาไดมีผลประโยชน
สวนตนเขาไปแอบแฝง หรือไดนำประโยชนสวนตนเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ รวมถึงการมีสวนไดเสีย    
ในรูปแบบตางๆ ในการดำเนินการตามอำนาจหนาที่ การกระทำดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว        
ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมา จนไม เห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด            
เชนการบริหารงานภาครัฐ หรือในการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ การพิจารณาดำเนินการดังกลาวขางตน    
ของเจาพนักงานของรัฐ ที่ไดนำประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของกับการตัดสินใจ ในการดำเนินการใดๆ          
ที่เปนงานในอำนาจหนาที่ของเจาพนักงานของรัฐ การดำเนินการที่กลาวมาขางตน จึงเปนการกระทำที่เปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จึงไดดำเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอน        
ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถปุระสงค 
 1) เพ่ือใหความรูความเขาใจแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง เก่ียวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
 2) เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปรงใสของบุคลากรขององคการบริหาร       
สวนตำบลบางเสาธง 
 3) เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีจิตสำนึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงาน  
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

5. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผูรับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน           
ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของตำแหนงตาง ๆ 
 2) ปรับปรุงชั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน และจัดทำ
รางคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3) จัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากบุคลากรภายในองคกรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการดำเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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 4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนตาม
ขอเสนอแนะที่ไดจากเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ และจัดทำคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
 5) จัดประชุมเพื่อใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรของหนวยงาน  
 6) เผยแพรคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากรของหนวยงาน 
และสาธารณะชนใหรับทราบ 
 7) รายงานผลการดำเนนิการ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณการดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
    ผลผลิต 
 1) บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีความรูความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน      
รอยละ 80 ของจำนวนบุคลากร (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู) 
 2) มีคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน จำนวน 1 ชุด 
 3) มีการเผยแพรคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนแกสาธารณชน อยางนอย 2 ชองทาง   
(เชน เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธหนวยงาน หนังสือเวียน เปนตน) 
    ผลลัพธ 
 1) บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชน
สวนรวมไมมีผลประโยชนทับซอน (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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1.1.3  เสริมสรางจติสำนึกและคานิยมความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
 

ลำดับท่ี 6 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสำคัญในการบริหาร

และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสำนึก
ในการทำงานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรมและจริยธรรม      
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรัง
ที่มีสวนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตอยางจริงจังเพ่ือทำใหปญหาการทุจริตลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช
กับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยาง
เขมงวดจริงจัง พรอมทั้งปลูกจิตสำนึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจรติ ควบคูกับการเปลีย่นแปลงคานิยมไปใน
ทศิทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน 

ดงันั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จึงจัดทำโครงการ
สงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลเพ่ือปองกันการทุจริตข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตำบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวน

ตำบลบางเสาธง มีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตำบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวน

ตำบลบางเสาธง มีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(Anti Corruption) และมีคานิยมในการตอตานการทุจริต 

3) เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตำบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตำบลบางเสาธง มีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 

4) เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตำบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตำบลบางเสาธง สามารถนำองคความรูหลักธรรมาภิบาลไปประยุกตใชในการทำงานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. กลุมเปาหมาย 
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตำบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

จำนวน 180 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูทีเ่ก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3) จัดทำกำหนดการ 
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4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดอุุปกรณ 

5) จัดฝกอบรมตามกำหนดการ 
6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการทุจริต ตั้งไว 50,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานบริหารทั่วไป ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
ผูบรหิาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตำบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

ที่เขารับการอบรมผานการทดสอบความรูธรรมาภิบาล รอยละ 90 (ทดสอบความรูผานระบบทดสอบความรู
ธรรมาภิบาลออนไลน https:/ggde.nacc.go.th) 

ผลลัพธ 
1) ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตำบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวน

ตำบลบางเสาธง นำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (สำรวจโดยใชแบบ
ประเมินติดตามผล) 

2) ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตำบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตำบลบางเสาธง รวมตอตานการทจุริต (สำรวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 

3) ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตำบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตำบลบางเสาธง นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได (สำรวจโดยใช
แบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดบัท่ี 7 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล 
การนำหลักธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนามาปรับใชในการดำเนินวิถีชีวิต ดวยการเสริมสราง

พ้ืนฐานจิตใจใหมีสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตดวยความอดทน   
ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหเกิดสมดุลและพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยาง
รวดเร็ว อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานและดำรงชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมและมีเหตุผล ซึ่งจากเหตุการณ
ปญหาตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทำใหคนในสงัคมตองการไดรับการพัฒนาทางดานจิตใจ เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และดำรงชีวิตประจำวันในสังคมอยางสงบสุข ซึ่งไดพิจารณาเห็นวา
กิจกรรมที่มีวิธีการและขั้นตอนที่จะทำใหพุทธศาสนิกชนไดนำมาใชในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตประจำวันได 
คือ การปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิต นอมนำหลักธรรมคำสอนสูการปฏิบัติ เพ่ือกอใหเกิดความสงบรมเย็นทางจิตใจ
และนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนวยงานและประยุกตใชในการดำรงชีวิตของพุทธสาสนิกชนไดเปน
อยางดี การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผูปฏิบัติงานตองมีความรูความสามารถตามหนาที่ ความ
รับผิดชอบแลวยังตองมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสูการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององคกร
อยางยั่งยืน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จึงไดตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสรางจิตสำนึก
ใหบุคลากรตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียง เปนตัวอยางที่ดีของสังคม ยึด
มั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง มีความรู ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรมอันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และประชาชนผูรับบริการ รวมทั้งสรางจิตสำนึก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสูการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององคกรอยาง
ยั่งยืน จึงไดจัดทำโครงการฝกอบรมเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนำหลักคุณธรรม จริยธรรม      

มาประยุกตใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริตใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการ

ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตำบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

จำนวน 180 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัต ิ
2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวขอการอบรม 
4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดอุุปกรณ 



  

 
23 

 

5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด 
6) รายงานผลการดำเนินการ 
7) เผยแพรการดำเนินโครงการผานเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
งบประมาณ 50,000 บาท  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานบริหารทั่วไป ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลติ/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1) มีการจดัอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
2) ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตำบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล

บางเสาธง มีความรูความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันและการ
ปฏิบัติงานได ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบทดสอบความรู/แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ 
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตำบล ลกูจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

นำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใชในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน กอใหเกิดวัฒนธรรมองคกรสุจริตใน
หนวยงาน (สำรวจโดยใชแบบติดตามประเมินผล) 
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ลำดับท่ี 8 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต   
และประพฤติมิชอบกำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการสราง
วัฒนธรรมสุจริต สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จึงไดกำหนดดำเนินโครงการเสริมสรางองคความรูดาน   
การตอตานการทุจริตขึ้น เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีความรูความเขาใจ          
ในการตอตานการทุจริต สอดสองเฝาระวังไมให เกิดการกระทำการทุจริต รวมกันตอตานการทุจริต              
อันจะนำไปสูการเปนองคกรทีป่ลอดทุจริตในที่สุด 
3. วัตถุประสงค 

1) เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

2) เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง    เฝา
ระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 

คณะผู บริห าร สมาชิกสภา อบต. พนั กงานสวนตำบล ลูกจ างประจำ และพนั กงานจ าง                   
ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  
5. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนนิการ 

1) จัดทำโครงการและขออนมุัติตอผูมีอำนาจ 
2) ประสานบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพรขอมูล 
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการตอตานการ

ทุจริต 
4) นำขอมูลท่ีไดมาจัดทำเปนสื่อเสริมสรางองคความรูตามรูปแบบที่กำหนด (เชน แผนพับ จดหมาย

ขาว วีดทีัศน ปายประชาสัมพันธ เปนตน) 
5) ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและ      

ถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตามแนวทางและชองทางที่กำหนด 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณการดำเนินการ 

ไมมีงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ฝายนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
    ผลผลิต 

1) มีการเผยแพรขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตจำนวนอยางนอย 5 เรื่องข้ึนไป 
2) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำและพนักงานจาง                   

มีความรูดานการตอตานการทุจริต (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
    ผลลัพธ 

1 ) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำและพนักงานจาง                
เฝาระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
26 

 

ลำดับท่ี 9 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบุคลากรตนแบบ ดาน "บริการเปนเลิศ" 

2. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจที่สำคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอำนาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณและ
ภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองที่ใน
เรื่องตาง ๆ เชน เกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางทั่วถึง ซึ่งภารกิจที ่
สำคัญคือการบริการประชาชนตามภารกิจและอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หากบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจิตในการใหบริการและใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ก็จะ
กอใหเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของประชาชนผูรับบริการ หากองคกรมีการยกยอง ชมเชย หรือให
รางวัลบุคลากรท่ีใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ บริการดวยความเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ก็จะเปน
ตนแบบใหแกบุคลากรคนอ่ืน ๆ ในองคกร รวมทั้งเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหแกบุคลากร ผูใหบริการ
ใหบริการประชาชนดวยจิตบริการตอไป 

เพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอำนวยความ
สะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และสรางขวัญและกำลังใจใหบุคลากร             
ผูใหบริการ ใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ จึงไดจัดทำโครงการบุคลากรตนแบบ ดาน "บริการเปนเลิศ" 

3. วัตถุประสงค 
1) เพื่อสงเสริมใหเกิดบุคลากรตนแบบดานบริการยอดเยี่ยม และเปนตนแบบใหแกบุคลากรคนอ่ืน ๆ 

ใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ เทาเทียมกัน และเปนธรรม 
2) เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจแกบุคลากรในการใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ 
3) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในทองถิ่น 
4) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเชื่อมั่นใน

องคกร 

4. กลุมเปาหมาย 
บุคลากรองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

5. วิธีดำเนินการ 
1) แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการคดัเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ 
2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ 
3) จัดทำประกาศหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ และเผยแพรให

บุคลากรใหทราบ 
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4) เชิญชวนใหสำนัก/กองในองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงสงบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑเพ่ือเขารับการคดัเลือกใหเปนบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ 

5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ โดยประเมินผลจาก
หลักเกณฑที่กำหนด โดยนำผลประเมินความพึงพอใจในการใหบริการจากประชาชนมาเปนเกณฑในการตัดสิน
รวมดวย 

6) ประกาศผลการคดัเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ 
7) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลศิ 
8) เผยแพร ประชาสัมพันธบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและ

สาธารณชนไดรับทราบผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ 
จดหมายขาว เสียงตามสายหอกระจายขาว เปนตน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานบริหารทั่วไป ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
มบีุคลากรตนแบบดานบริการประชาชนยอดเยี่ยม 
ผลลัพธ 
1) ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึง
พอใจการใหบริการ) 

2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะที่ไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับท่ี 10 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชเูกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ 
           และซื่อสัตยสุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจที่สำคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอำนาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณและ
ภารกิจ ที่ไดรับการถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีในเรื่องตาง ๆ เชน เกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผสสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางทั่วถึง 
หากบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวริิยะอุตสาหะ และชื่อสัตย
สุจริต จะทำใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสดุ ลดปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นได  

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จึงไดดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต เพ่ือยกยองชมเชย หรือใหรางวัลบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
เปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต เพ่ือเปนตนแบบใหแกบุคลากรคนอ่ืน ๆ 
ในองคกร รวมทั้งเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหแกบุคลากรใหปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความ
วิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริตตอไป 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดบุคลากรตนแบบดานการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
2) เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ

อุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 
บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

5. วิธีดำเนินการ 
1) แตงตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ

อุตสาหะและซื่อสัตยสุจริต 
2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชเูกียรติ 
3) จัดทำประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก และเผยแพรใหบุคลากรใหทราบ 
4) เชิญชวนใหสำนัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑเพ่ือเขารับการคัดเลือก 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชดิชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน 

ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต 
6) ประกาศผลการคัดเลือก 
7) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรที่ไดรับการเชดิชูเกียรต ิ
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8) เผยแพรประชาสัมพันธบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและ
สาธารณชนไดรับทราบผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เวบ็ไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ 
จดหมายขาว เสียงตามสายหอกระจายขาว เปนตน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานบริหารทั่วไป ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
มีบุคลากรตนแบบดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต 
ผลลัพธ 
เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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1.2  การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.2.1  เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ แยกแยะ

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 

ลำดับท่ี 11 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางพลังชุมชน  เพื่อลดปญหาขยะ 

2. หลักการและเหตุผล 

  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  เปนพ้ืนทีป่ระกอบการอุตสาหกรรม  ซึ่งมีโรงงาน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบมากกวา 500 แหง หอพักหองเชาอีกเปนจำนวนมาก จำนวนประชากรประมาณ 
30,000 คน ยังไมรวมถึงประชากรแฝงที่มาอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีและสิ่งที่ตามมาอยางเลี่ยงไมไดก็คือขยะมี
จำนวนมากขึ้นตามไปดวยจนกระท่ังการกำจัดขยะไมสมดุลกับการเพ่ิมข้ึนของจำนวนขยะจึงมีขยะที่เหลือ
ตกคางรอการกำจัดอยูเปนจำนวนมากแมจะมีพ้ืนที่ท่ีจัดไวเพ่ือรองรับขยะแตก็ไมเพียงพอกับปริมาณขยะที่
เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  ซึ่งสรางปญหาเปนอยางมากทั้งทางดานทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาดและอาจเปนปญหา
ขยะลนเมืองได  ผูคนสวนมากละเลยและไมเห็นคุณคาทั้งที่ขยะเหลานั้นหากนำมาคัดแยกอยางถูกวิธีแลวจะ
สามารถสรางประโยชนได  ซึ่งเปนการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณแผนดินไดเปนจำนวนมาก  
รวมทั้งปริมาณขยะก็จะลดจำนวนลง  ซึ่งจะสงผลดีทั้งตอสิ่งแวดลอมประชาชนและประเทศชาติตอไป  

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ตองทำในเขต
องคการบริหารสวนตำบล (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลและ (๗) คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  จึงไดเล็งเห็นถึงปญหาการจัดการขยะมูลฝอย  ซึ่งสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมจำนวนมาก  จึงไดจัดใหมีโครงการสรางพลังชุมชน เพ่ือลดปญหาขยะ  เพื่อปรับปรุงการ
จัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งหากทุกองคกร
เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยรวมกันโดยหาแนวทางแกไขกลวิธีที่จะใชเพ่ือใหเกิดผลเปนที่นา
พอใจก็จะทำใหประสบผลสำเร็จและการดำเนินงานโดยอาศยัชุมชนทำใหมีความเขมแข็งมากข้ึนดวย   

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือทำใหผูเขารวมอบรมมีความรูเก่ียวกับการบริหารจดัการขยะใหถูกวธิ ี
2) เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหแกผูเขารวมอบรมในการลดและการใชประโยชนจากขยะ 
3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
๔) เพ่ือสรางจิตสำนึกใหประชาชนรักษาสาธารณประโยชนและสาธารณูปโภคของชุมชน 

4. กลุมเปาหมาย 
 ๑) เชิงปริมาณ 
  - ประชาชน และผูนำชุมชน ตำบลบางเสาธง เขารวมอบรม จำนวน ๓๐ คน 
  
 



  

 
31 

 

๒) เชิงคุณภาพ 

  - ประชาชน และผูนำชุมชน ตำบลบางเสาธง มีความรูความเขาใจในการจัดการขยะใหถูกวิธี
เพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 8๐ ของกลุมเปาหมาย 

5. วิธีการดำเนินการ 
๑) ประชุมเจาหนาที่ที่เก่ียวของ เพ่ือวางแผนจัดทำโครงการ  
๒) เสนอโครงการตอผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๓)  ดำเนินการจัดทำโครงการฯ ตามกำหนดการที่วางไว 
๔)  ดำเนินโครงการ ในการฝกอบรมประกอบดวย  

-  การบรรยาย เรื่องการคัดแยกขยะตามหลัก 3R คือ 1. Reduce 2.Reuse 
3.Recycle การลดปริมาณขยะดวยวิธีการคัดแยกขยะแตละชนิด 

-  กิจกรรม  ผูนำชุมชนและประชาชน  รวมใจลดปญหาขยะตามหลัก 3R 
๕)  สรุปและประเมินผลการฝกอบรมกอนและหลังการดำเนินโครงการ 
๖)  รายงานผลการดำเนินโครงการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  จำนวน  ๑  วัน  ในเดือน  เมษายน 256๖ - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ   

งบประมาณจากองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ประจำป ๒๕6๖ รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ๒๐,000.-
บาท (-สองหมื่นบาทถวน-)  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) ผูเขารวมอบรมมีความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะ  
2) ผูเขารวมอบรมมีจิตสำนึกในการลดและการใชประโยชนจากขยะ 
ผลลัพธ 
1) ผูเขารวมอบรมสามารถหาแนวทางแกไขปญหาขยะในชุมชนได 
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ลำดับท่ี 12 
 

๑.  ชื่อโครงการ : โครงการสรางเยาวชน ปลูกจิตสำนึกอนุรักษส่ิงแวดลอม 

๒.  หลักการและเหตุผล 

ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงมีแหลงน้ำธรรมชาติ จำนวน ๔๐ คลอง  และเปน
พ้ืนที่ประกอบการอุตสาหกรรมตางๆไดทุกประเภท  ซึ่งมีโรงงานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จำนวน ๕๘๗ แหง 
จำนวนแรงงาน ๓๐,๐๐๐ คน ประกอบดวยโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เชน โรงกลึง, สะสม
สารเคมี, ผลิตชิ้นสวนยานยนต, ผลิตอาหารสำเร็จรูป, อาหารสัตว, พลาสติก, โรงฆาสัตว, โกดัง, คลังสินคา,  
โรงน้ำแข็ง, หองเย็น, อพารทเมน, คอนโดและโรงชุบชิ้นสวนโลหะตางๆ ฯลฯ อีกทั้งในโซนที่อยูอาศัย 
โดยเฉพาะพ้ืนที่สีแดง  ซึ่งเปนพ้ืนที่พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ทำใหมีหมูบานจัดสรรเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่จำนวนมากและหมูบานแตละหมูบานก็มีประชากรอาศัยอยูมากเชนกัน  จึงกอใหเกิดปญหาดาน
สิ่งแวดลอม  เชน  ปญหาขยะมูลฝอยและปญหาน้ำเนาเสียเปนปญหาหนึ่งที่สำคัญท่ีสมควรเรงดำเนินการ
เพราะมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยตรงมีผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่  อีกทัง้ขยะกลุมยอย
สลายไดยากหากมีการจัดการที่ไมเหมาะสม  อาจสงผลกระทบในระยะยาวทั้งปญหาสุขภาพประชาชนและ
ปญหาสภาวะโลกรอน  นอกจากนี้เม่ือปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้นก็จะสงผลใหแหลงน้ำตางๆที่อยูใกลเคียงเนาเสีย  
สงผลกระทบตอระบบนิเวศและหวงโซอาหารตามมาอีกดวย  ดังนั้นการเตรียมการแกไขปญหาขยะมูลฝอยและ
การดูแลรักษาแหลงน้ำจึงเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่ง  

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ตองทำในเขต
องคการบริหารสวนตำบล (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมท้ังกำจัด    
มูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล และ (๗) คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม            
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  ไดเห็นวาการแกไขปญหาขยะมูลฝอย
และการดูแลรักษาแหลงน้ำจึงเปนสิ่งสำคัญ  จึงจัดโครงการสรางเยาวชน ปลูกจิตสำนึกอนุรักษสิ่งแวดลอม  
สงเสริมกิจกรรมใหความรูดานสิ่งแวดลอมและการสรางจิตสำนึกการอนุรักษแกเยาวชนในทองถิ่นตระหนักถึง
ความสำคัญของปญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียและมีแนวคิดวาการสรางความรูเบื้องตนที่ เกี่ยวของกับ        
ขยะมูลฝอยและน้ำเสียการสรางความตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมจากปญหาขยะและน้ำเสีย  การจัดการ
ขยะโดยลดปริมาณขยะจากตนทางการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช  ตลอดจนการสงเสริมการอนุรักษแหลงน้ำแกคนใน
ชุมชน  ซึ่งเปนประโยชนตอชุมชนในการมีสวนรวมกับชุมชน  ในการรับรูปญหาและรวมมือแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมในแนวการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

๓.  วัตถุประสงค 
 ๑)  เพ่ือสรางจิตสำนึกใหเยาวชนรักษาสาธารณประโยชนและสาธารณูปโภคของชุมชน 

๒)  เพ่ือสรางจิตสำนึกใหเยาวชนรวมปกปองผลประโยชนสวนรวม 
๓)  เพ่ือเกิดกระบวนการมีสวนรวมของเยาวชน  ในการรวมกันจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการลดปริมาณ

ขยะและการอนุรักษแหลงน้ำของชุมชน 
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๔.  กลุมเปาหมาย   
   ๑) เชิงปริมาณ 
        - เยาวชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จำนวน ๖๐ คน 

๒) เชิงคุณภาพ 
     - เยาวชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีความรูความ

เขาใจปญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียของชุมชน เพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมาย 

๕.  วิธีการดำเนินการ   
๑)  ประชุมเจาหนาที่ที่เก่ียวของ เพ่ือวางแผนจัดทำโครงการ  
๒)  เสนอโครงการตอผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๓)  ดำเนินการจัดทำโครงการฯ ตามกำหนดการที่วางไว 
๔)  ดำเนินโครงการ ในการฝกอบรมประกอบดวย  

- การบรรยายเรื่องน้ำ,ปญหามลพิษทางน้ำ,แนวทางการแกไขปญหา  
- การบรรยายเรื่องขยะ,สถานการณขยะในตำบลบางเสาธง,ปญหาขยะในชุมชน, 

แนวทางการแกไขปญหา  การคัดแยกขยะ,รูปแบบการจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs  Reduce – ลดการใช 
Reuse – ใชซ้ำ   Recycle – นำมาใชใหม  และการทำน้ำหมักชีวภาพ em 
   - กิจกรรมสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ em 

๕)  สรปุและประเมินผลการฝกอบรม กอนและหลังการดำเนินโครงการ 
๖)  รายงานผลการดำเนินโครงการ 

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ  จำนวน  ๑  วัน  ในเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ประจำปงบประมาณ 2566-2570 

7.  งบประมาณดำเนินการ   
งบประมาณจากองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๖ - 2570         

เปนจำนวนเงิน  ๒๗,๐๐๐.-บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 

8.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ 

  ผลผลิต 
๑)  รอยละ ๘๐ ของเยาวชนมีความรูความเขาใจ เรื่องขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 
๒)  รอยละ ๘๐ ของเยาวชนมีความตระหนักในการรักษาความสะอาดและและการอนุรักษ

แหลงน้ำของชุมชน 

ผลลัพธ 
1)  เยาวชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการลดปริมาณขยะ และการอนุรักษแหลง

น้ำของชุมชน 
2)  นำความรูไปเผยแพรแนะนำใหกับชุมชนได 
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1.2.2  เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ลำดับท่ี 13 
 

๑.  ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนาผลิตภณัฑจากผกัตบชวาวัตถุดิบในชุมชนตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 .หลักการและเหตุผล 
  ตามที่จังหวัดสมุทรปราการไดมีนโยบาย การพัฒนาผลิตภัณฑจากผักตบชวาและการใช
ประโยชนจากคลองสำโรง เพ่ือกำหนดแผนการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑจากผักตบชวาและการใช
ประโยชน คลองสำโรงซึ่งอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงบางสวน และมีผักตบ
ขึ้นอยูมากมาย ดังนั้นองคการบริหารสวนตำบลจึงตองการกำจัดผักตบชวาใหหมดสิ้นไปและไดประโยชนมาก
ที่สุด จึงใชวิธีแปลงสภาพใหผักตบชวาเปนของใชและผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ โดยคำนึงถึงความคงทนถาวร 
ความเหมาะสมกับประโยชนใชสอย โดยมีวิธีกรรมวิธีผลิตและดัดแปลงวัสดุที่ใชประกอบเพื่อใหการผลิต
สามารถทำไดรวดเร็วขึ้น แตยังคงรูปของงานหัตถกรรมไว และเรียนรูไปเปนแนวทางในการเพิ่มผลผลิต เพ่ิม
รายไดชุมชนมีความเขมแข็งรูจักพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้งสามารถนำความรูท่ี
ไดมาตอยอดอาชีพเสริมหรือหาชองทางการทำเปนอาชีพหลัก เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบเปนอาชีพ
เสริมเพ่ือสรางรายไดใหตนเองและครอบครัว   

  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 (7) สงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) กำหนดให   
องคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจและหนาที่ในการสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ  

  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  ไดเห็นความสำคัญการพัฒนาทองถิ่น พัฒนา
ระบบบริหารจัดการดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญาและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทำโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากผักตบชวาวัตถุดิบในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหประชาชน สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจำวัน 
2) เพ่ือใหประชาชน ประกอบเปนอาชีพเสริมเพ่ือสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว 

  ๓) เพ่ือใหประชาชน สามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
4.กลุมเปาหมาย 
  ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลบางเสาธง  จำนวน  30  คน 

5.วิธีการดำเนินการ 
 ขั้นเตรียม 
  -  จัดทำโครงการ  ขออนุมัติโครงการฯ 
  -  วางแผนการดำเนินการตามโครงการฯ      
  -  ติดตอประชาสัมพันธผูสนใจเขารวมโครงการฯ  จัดทำทะเบยีนผูเขารวมโครงการฯ 

-  ดำเนินการตามโครงการฯ 
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  - ประเมินผลการดำเนินงานโดยวิธิแจกแบบสอบถาม 
  - สรุปผลการดำเนินงานและรายงานใหผูบริหารทราบ 
 ข้ันปฏิบัติงาน 
  - จัดโครงการท่ีกำหนดไวตามวัน เวลา และสถานท่ีกำหนด 
  - ประเมินผลกิจกรรม 

6.ระยะเวลาดำเนินการ 
  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7.งบประมาณดำเนินการ 
  ไมใชงบประมาณทางราชการ 
9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคม  องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง     

9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
  ผลผลิต 

 ๑) ประชาชน สามารถนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจำวัน 
2) ประชาชน ประกอบเปนอาชพีเสริมเพ่ือสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว 
ผลลัพธ 

  1) ประชาชน สามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
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1.2.3  เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
 

ลำดับท่ี 14 
 

1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชดิชเูกียรตหินวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบตัิตนใหเปนท่ีประจักษ 

2. หลักการและเหตุผล 
สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม         

ทำใหการมีคณุธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่น ๆ 

เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตำบล   
บางเสาธง จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเกียรติ เผยแพรประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรอืประกาศเกียรติคุณแก
ผูกระทำความดีเพื่อสงเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลูกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความ
ดีและคุณธรรม เปนรากฐานอนัสำคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
3) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพื่อสรางขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดีอันเปน     

กุศโลบายบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 

4. กลุมเปาหมาย 
หนวยงานและบคุคลในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

5. วิธีดำเนินการ 
1) แตงตั้งคณะทำงานยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
2) คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปน

ทีป่ระจักษ 
3) จัดทำประกาศหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่

ประจักษและเผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตาง ๆ 
4) คณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่

ประจักษ 
5) ประกาศผลการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ         

และเผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตาง ๆ 
6) ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให

เปนที่ประจักษ 
7) รายงานผลการดำเนินงาน 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานบริหารทั่วไป ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
จำนวนหนวยงานและบุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชเูกียรต ิ
ผลลัพธ 
1) มีหนวยงานและบุคคลตนแบบที่ดีปรากฏตอสังคม 
2) ประชาชนในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกปฏิบัติตน

เปนประโยชนตอสังคม มีความซื่อสัตยสุจริต 
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ลำดับท่ี 15 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ใหความสำคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล             

มุงสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานและแกไขปญหาไดตรงกับความตองการ
ของประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจและหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร
ในการพัฒนาทองถิ่นโดยสงเสริมใหมีคณะกรรมการชุมชน เขามาเปนตัวแทนของประชาชนในชุมชนตาง ๆ    
ทำหนาที่ในการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอืน่ ๆ 

เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแตละชุมชน ตองอุทิศเวลา 
แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหนาที่โดยไมไดรับคาตอบแทน ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จึงไดจัดใหมี
กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่ครบวาระ
การดำรงตำแหนง 

3. วัตถุประสงค 
1) เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจเพ่ือประโยชนสวนรวม

ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการชุมชนมาดวยด ีจนครบวาระการดำรงตำแหนง 
2) เพื่อยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนและแบบอยางที่ดี

ตอสังคมใหมีขวัญและกำลังใจ 

4. กลุมเปาหมาย 
คณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นทีอ่งคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

5. วิธีดำเนินการ 
1) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหนง 
2) จัดทำประกาศเกียรติคุณ เผยแพรใหสาธารณชนทราบผานทางชองทางตาง ๆ 
3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน 
4) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายยุทธศาสตรและงบประมาณ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจเพ่ือประโยชนสวนรวม ปฏิบัติหนาที่จนครบวาระ 4 ป

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรต ิ
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ผลลัพธ 
1) มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบที่ดี ดานการบำเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน 
2) ประชาชนในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกบำเพ็ญประโยชน

สาธารณะในทองถ่ิน 
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ลำดับท่ี 16 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชเูกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชนหรือ 
เขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

2. หลักการและเหตุผล 
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสำคัญ

ในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดำรงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือ
สวนรวม ถือวาเปนหลักสำคัญของการทำความดี ดงันั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ทำความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตำบลบางเสาธง ผูท่ีทำคณุประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
อยางสม่ำเสมอ  

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และ
การตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดเีดนผูทำความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทำคุณประโยชน
หรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยอง
บุคคลผูเสียสละและทำคุณประโยชน และควรไดรับการยกยองชมเชยและเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรม
รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ ใหทราบโดยทั่วกัน 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจแกผูทำคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวน

ตำบลบางเสาธง 
2) เพ่ือสงสริมการสรางแรงจูงใจใหบุคคล หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต        

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
3) เพ่ือรณรงคเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหบุคคล หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตำบล

บางเสาธง มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏบิัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 
1) บุคคล หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
2) ผูทำคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพ่ือกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาในการคัดเลือก

บุคคล หนวยงานองคกรดีเดน 
2) คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทำความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 
3) จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการ

คัดเลือกและไดคะแนนสงูสุด 
4) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานบริหารทั่วไป ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
จำนวนบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหาร

สวนตำบลบางเสาธง ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรต ิ
ผลลัพธ 
บุคคล หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และ    

เห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนเพือ่สวนรวมและมีคณุธรรมและจริยธรรม 
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1.3  การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
1.3.1  เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
 

ลำดับท่ี 17 
 

๑.  ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมไมทนตอการทุจริตใหกับเด็กและเยาวชน                
  (โตไปไมโกง)  

2.  หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทำลายสังคมอยางรุนแรง  และฝงรากลึก  เปนปญหาที่ 
สะทองวิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  การจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้น  คนในสังคม 
ตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะใน 
กลุมเด็กและเยาวชน  นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนจากสื่อตางๆ ไมวาจะเปนทางโลกโซเชียล  ทำให
สังคมไทยยอมรับตอการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย   
 องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามอำนาจหนาท่ี  ตาม 

พรบ.สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๖)  มาตรา  ๖๗ องคการบริหารสวนตำบล

มีหนาที่ตองทำในเขต องคการบริหารสวนตำบล ตามขอ ๕ สงเสริมการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ขอ ๖ สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ   ตาม พรบ.การศกึษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และ

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๖ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนคน

สมบูรณทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  ความรู  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการ
ดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี  องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง พิจารณาเห็นความสำคัญจึงได
จัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมไมทนตอการทุจริตใหกับเด็กและเยาวชน  (โตไปไมโกง) ในเขตตำบลบาง
เสาธง   เพ่ือสรางภูมิคุมกันและคายนิยมที่ถูกตอง   อันจะเปนรากฐานที่สำคัญ  ที่ทำใหเด็กและเยาวชนเติบโต
ขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ เปนการปองกันแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลท่ีสุด  โดยการปลูกจิตสำนึก
ใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง  มีความซื่อสัตยสุจริต   การยึดมั่นในความสัตยจริง  รูจักแยกแยะถูกผิด  
ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ  ไมคดโกง  มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพ่ือสวนรวม  ตระหนักรูและคำนึงถึง
สังคมสวนรวม  มีความรับผิดชอบตอตนเองในการกระทำใดๆ   และพรอมที่จะเสียสละประโยชนเพ่ือตนเพ่ือ
รักษาประโยชนสวนรวม 

3.  วัตถุประสงค 
  1)  เพ่ือสงเสริม  และปลูกฝงใหเด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตตำบลบางเสาธงเปนคนดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ความซื่อสัตย  สุจริต 
  2)  เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กนักเรียนและประชาชนในเขตตำบลบางเสาธง 
ไมยอมรับพฤติกรรม  คอรรัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ 
  3)  เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตตำบลบางเสาธงมีจิตสาธารณะ 
พรอมท่ีจะเสียสละสวนตน  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
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4.  กลุมเปาหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตตำบลบางเสาธง  จำนวน  100  คน 

เชิงคุณภาพ 
  เดก็นักเรยีนและเยาวชนในเขตตำบลบางเสาธง  สามารถแยกแยะดีชั่วและมีจิตสาธารณ 

5.  วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำโครงการขออนุมัติ 
  2) จัดกิจกรรมดานการศึกษา อบรมใหความรูและสรางจิตสำนึก และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง 
สำนักงาน ปปช. กรุงเทพมหานคร  โดยการ 
จัดเก็บ  รวบรวมขอมลูที่เก่ียวของในการจัดทำรายละเอียด 
  3) ดำเนินงานตามโครงการ 
  4) สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 ๕)  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ 
6.   ระยะเวลาดำเนินการ 
  มีนาคม - เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖6 -2570 
7.  งบประมาณดำเนินการ 
  ๕๐,๐๐๐  บาท    
8.   ผูรับผดิชอบโครงการ 
  กองการศึกษา  องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ 
9.  ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต 
  1)  เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตตำบลบางเสาธง ไดรับการปลูกฝงใหเปนคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  
ความซื่อสัตยสุจริต 
  2)  เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตตำบลบางเสาธงไมยอมรับพฤติกรมคอรรัปชัน และการโกงทุกแบบ 
 ผลลัพธ 
 1)  เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตตำบลบางเสาธงเติบโตเปนผูมีจิตสาธารณะ รูจักการ
แบงปน 
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ลำดับท่ี 18 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมคายเยาวชนตนแบบ 

2. หลักการและเหตผุล 
 การพัฒนาสังคมสูความสมดุลและยั่งยืนจะตองใหความสำคัญกับการเสริมสรางทุนที่มีอยูให
เขมแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา โดยเฉพาะปจจัยที่สำคัญไดแก คน หรือทุน
มนุษย ใหมีความเขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของระบบ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
โดยปจจุบันดวยโครงสรางของประชากรที่ไมสมดุลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ พบวาประชากรวัยเด็ก
นอกจากมีอัตราการเกิดท่ีลดลง ยังมีปญหาดานสติปญญา อารมณและสังคมเพ่ิมข้ึน แสดงถึงการขาดภูมิคุมกัน
และการใชวิจารณญาณในการกลั่นกรองภายใตสภาวการณตางๆ ที่จะนำไปสูการดำเนินชีวิตดวยสติปญญา 
สามารถปรับตัวและแกไขปญหาอยางเหมาะสม 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ตระหนักถึง
ความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินใหมีความเขมแข็ง ซึ่งจะตองเริ่มตน
จากปจเจกบุคคลที่มีคณุภาพกอน จึงไดจัดโครงการฝกอบรมคายเยาวชนตนแบบ ใหแกเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตำบลบางเสาธง เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงใหแกเด็กและเยาวชน ตลอดจนเปนการสราง
เยาวชนตนแบบตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของทองถ่ินอันจะนำไปสูการเปนสังคมและชุมชนที่ม่ันคงเขมแข็ง 
เปนทองถ่ินที่นาอยูตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 1)  เพ่ือใหเด็กและเยาวชน มีความพรอมท้ังรางกายจิตใจและสติปญญาในการดำเนินชีวิตเปน
พลังทางบวกของสังคม 
 2)  เพ่ือใหเด็กและเยาวชน ไดมีความรูและประสบการณตางๆ ไปใชในการดำรงชวีติ รูจักการ
วางตนในสังคม ประพฤติตนเปนเยาวชนที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต 
 3)  เพ่ือเสริมสรางความรักความสามัคคีและมีจิตสาธารณะ   

4. กลุมเปาหมาย 
 ดานปริมาณ 
 - เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบางเสาธง จำนวน 60 คน 
 ดานคุณภาพ 
 - เด็กและเยาวชน ไดรับการปลูกฝงจิตสำนึก คานิยมที่ดีและถูกตองในการดำรงชีวิต มีความ
สามัคคี มีวินัย มีความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสาธารณะ และรูจักการอยูรวมกันในสังคม 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) ประชุมผูบริหาร ผูนำชุมชนและผูที่เก่ียวของ เพ่ือวางแผนการจัดโครงการ 
 2) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝายตาง ๆ และมอบหมายความรับผิดชอบ 
 3) ประชาสัมพันธเชิญชวนเด็กและเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ตำบลบางเสาธงเขารวมโครงการ 
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  4) จัดโครงการฝกอบรมคายเยาวชนตนแบบ โดย 
 - รูปแบบของโครงการเปนแบบไป-กลับ ๒ วัน  
 - กิจกรรมในโครงการประกอบดวย การบรรยาย กิจกรรมกลุม การแสดงบทบาท
สมมต ิและการฝกปฏิบัติ 
 - เนื้อหาการอบรม ประกอบดวยการละลายพฤติกรรมโดยกิจกรรมกลุมสัมพันธ การให
ความรูเรื่องระเบียบวินัย เยาวชนตนแบบที่พึงประสงค การทำงานเปนทีมและการสรางความสามัคคใีนหมูคณะ 
ตลอดจนการสรางเสริมประสบการณชีวิตอ่ืนที่จะเปนสำหรับเด็กและเยาวชน เชน การพัฒนาทักษะชีวิต การ
บำเพ็ญประโยชน กระบวนการกลุมและพิษภัยของยาเสพติด ผานการสอนและกิจกรรมที่ถายทอดโดยคณะ
วิทยากรผูทรงคณุวุฒิ                                            
 5) ประเมินผลโครงการโดยการสังเกตและใชแบบสอบถาม เพ่ือสรุปรายงานเสนอผูบริหาร              
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
 6) ติดตามผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยการสังเกตและติดตามพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนที่เขารวมโครงการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือน มิถุนายน  ๒๕๖6 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง เรื่องงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายจายประจำหมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝกอบรมคายเยาวชน
ตนแบบ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานการกีฬาและ
นันทนาการ)             

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) เด็กและเยาวชน มีภูมิคุมกันทั้งดานรางกาย จิตใจและสติปญญา สามารถปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ได 
 2) เด็กและเยาวชน ไดรับการปลูกฝงจิตสำนึก คานิยมที่ดีและถูกตองในการดำรงชีวิต มีความ
สามัคคี มีวินัย ประพฤติตนเปนเยาวชนที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต สามารถอยูรวมกันในสังคม ไดอยางมี
ความสุข 
 ผลลัพธ 
 1) เด็กและเยาวชนมีความรักความสามัคคีและมีจิตสาธารณะ   
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1.3.2  เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอสวนรวม 
 

ลำดับท่ี 19 

 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมศาสนพิธีกรนอย 

๒. หลักการและเหตุผล 
ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจำชาติไทย ที่มีความสำคัญตอวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม     

ศาสนพิธีหรือพิธีการของพุทธศาสนาเปนสิ่งที่ชวยหลอเลี้ยงศาสนธรรมอันเปนแกนของพระพุทธศาสนาไว 
ดังนั้น การปฏิบัติศาสนพิธีจึงควรที่จะตองมีการแนะนำและใหผูรวมพิธีไดรูและเขาใจ สามารถปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองตามจุดมุงหมายของศาสนพิธี นั้นๆ 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ไดกำหนดให
องคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ตองทำในเขตองคการบริหารสวนตำบล ไดแก การสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตลอดจนบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
ดงันั้น เพ่ือเปนการสืบสานศาสนพิธีใหปฏิบัติไดอยางเปนระเบียบเรียบรอย ถูกตอง สวยงาม ตามระเบียบแบบ
แผนเปนไปในแนวทางเดียวกัน ใหคงอยูคูกับสังคมไทยตอไป โดยมีเด็กและเยาวชนรุนใหมเปนกำลังสำคัญ           
กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงไดจัดโครงการฝกอบรมศาสนพิธีกรนอย ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมใหศาสนพิธีของศาสนาพุทธไดรับการปฏิบัติอยางถูกตองตามแบบแผน 
2) เพ่ือถายทอดพิธีกรกรนอยแกเด็ก เปนการสืบสานศาสนพิธีตั้งแตในวัยเยาว และสืบสาน 

ศาสนพิธีกรที่ถูกตองใหแกเด็ก 
3) เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดมีความรู คุณธรรม จริยธรรมและเกิดจิตสำนึกที่จะยึดม่ัน

ในการทำความดี  

๔. กลุมเปาหมาย 
ดานปริมาณ 

เด็กและเยาวชน ในพ้ืนที่เขต อบต.บางเสาธง จำนวน 5๐ คน 

ดานคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่เขตท่ีเขารับการฝกอบรม ไดรับความรู คุณธรรม จริยธรรมและ

สามารถปฏบิัติไดอยางถูกตอง  

๕. วิธีดำเนินการ 
1)  ประชุมผูบริหารและผูที่เก่ียวของ เพ่ือวางแผนการจัดโครงการ 
2)  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝายตาง ๆ และมอบหมายความรับผิดชอบ 
 3)  ประชาสัมพันธการจัดโครงการผานโรงเรียน เสียงตามสาย ปายประชาสัมพันธ ฯ 
4)  ติดตอประสานงานสถานที่ ผูเขารวมโครงการ และวิทยากร 
 5)  ดำเนินการจัดโครงการ โดยรูปแบบโครงการ เปนแบบไป-กลับ 1 วัน 

                     6) ประเมินผลการจัดงาน โดยการสังเกตและใชแบบสอบถาม เพ่ือสรุปรายงานเสนอผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  
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 7) ติดตามผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยการสังเกต รวบรวมขอมูลและวิเคราะห
พฤติกรรมของผูเขารวมโครงการ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
เดือน กรกฎาคม 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง เรื่อง งบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 รายจายประจำหมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการฝกอบรมศาสนพิธีกรนอย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน)  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

   ผลผลิต 
1) เด็กและเยาวชน ไดรับความรูและสามารถปฏิบัติศาสนพิธีกรไดอยางถูกตอง  
2) ศาสนพิธีไดรับการถายทอดและสืบสานใหแกเด็กและเยาวชนคนรุนหลังใหคงอยูตอไป 

ผลลัพธ 

 1) เด็กและเยาวชนมีความรู คณุธรรม จริยธรรมและเกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในการทำความด ี
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มิติที่ 2  การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
 

2.1  การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.1.1  การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 

 

ลำดับท่ี 20 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาสกวางขวาง
ในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ 
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
จึงไดมีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงขอมูล
ขาวสารใหครบถวนและเปนปจจุบัน ผานชองทางในสื่อตาง ๆ ของหนวยงาน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน 
 ๒) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสำหรับประชาชน 
 ๓) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาที่ตอสาธารณชน 
 ๔ ) เพิ่ มช องทางให ป ระชาชน ได มี ส วน รวม ในการตรวจสอบข อมู ลและการปฏิ บั ติ งาน 
ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

๔. กลุมเปาหมาย 
 ศนูยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดำเนินการใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 ๒) แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร 
 ๓) จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทำการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๔) จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังมี
การแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบนัทาง
เวบ็ไซตของหนวยงานและสื่ออื่น ๆ 
 ๕) จัดทำขอมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง       
เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตาง ๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ำเสมอ โดยใหขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจาง 
งบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับ ที่กำหนด
แกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
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 ๖) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ที่จะติดตอสอบถาม
หรือขอขอมูล หรือรับฟงคำติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ เชน 
 - มีหมายเลขโทรศพัทเฉพาะที่มีเจาหนาที่ใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทำการ 
 - แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการที่จะติดตอสอบถาม 
/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น 
 - มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดตั้งศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น         
การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน 
 ๗) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center 
 ๘) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 
 ๙) จัดทำรายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมทั้งขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอผูบริหาร 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีจำนวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย ๕ ชองทาง 
 ๒) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหมีขอมูลที่ครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ำกวารอยละ ๘๐ (ใชแบบสำรวจ
ความพึงพอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 
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2.1.2  การเปดเผยขอมูลการบริหารเงินงบประมาณ 

 

ลำดับท่ี 21 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ 
2.  หลักการและเหตุผล 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเปนผูใชอำนาจรัฐ ในการปกครองและบริหารจัดการใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซึ่งดำเนินการแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นใหแกคนในทองถิ่นเปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพแวดลอม
และรับรูถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนภายในทองถิ่น ในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ  หรือไดใชอำนาจในตำแหนงหนาที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ
ดวยกฎหมาย รวมทั้งปญหาการทุจริต คอรัปชันอันเปนปญหาของสังคมไทยที่เกิดข้ึนมาเปนเวลานาน และ
นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ความสลับซับซอนของปญหาทุจริตประพฤติมิชอบ โดยใหทุกสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตและใหสามารถทำงานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมี
สวนรวมสามารถใชทรัพยากรอยางคุมคาและรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได 

ดังนั้น เพ่ือใหการบรหิารงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  
เปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึง
ดำเนินโครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการจัดซื้อ/จัดจางไดทุกโครงการ 

3.  วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหบุคลากรของ อบต.และบุคคลภายนอกมีสวนรวมตอตานการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
          2) เพ่ือใหบุคลากรของ อบต.และบุคคลภายนอก มีบทบาทในการปองกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบและเรื่องผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง      ตามแนวทางการ
เปดเผยราคากลางและคำนวณราคากางตามกฎหมาย ป.ป.ช. 

3) เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงผานการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส 
4) เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีความยุติธรรมความโปรงใส เพ่ือตอบสนอง 

นโยบายรฐับาล 

4.  กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ,สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ,  

พนักงานสวนตำบลบางเสาธงและเจาหนาที่ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) การอบรมชี้แจงขาราชการพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ดาน

คุณธรรมและความโปรงใส 
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2) ใหความรูดานคุณธรรม ความโปรงใสในการจัดซื้อ/จัดจางและการบริหารพัสดุ 
3) การฝกปฏิบัติการประเมินตนเอง ดานคุณธรรมและความโปรงใสสำหรับผูรับผิดชอบ 
4) สรุป/เสนอแนะ การประเมินคณุธรรมและความโปรงใส 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมมีงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

  ผลผลิต 
              1) บุคลากรของ อบต.และบุคคลภายนอกมีสวนรวมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) บุคลากรของ อบต.และบุคคลภายนอก มีบทบาทในการปองกันการทุจริตและประพฤติม ิ
ชอบและเรื่องผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ตามแนวทางการเปดเผยราคากลาง
และคำนวณราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. 
  ผลลัพธ 

1) องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีความยุติธรรมความโปรงใส เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
รัฐบาล 

2) ไมมีการทุจริต คอรัปชันในองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง เปนองคกรโปรงใส 
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2.1.3  การเปดเผยขอมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ลำดับท่ี 22 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะ 
             ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

๒. หลักการและเหตุผล 
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหารายได

และการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องคการบริหาร
สวนตำบลบางเสาธงจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้นเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงได จึงไดจัดทำมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  
และมาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง เพื่อใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎขอบังคับที่กำหนดไวรวมทั้งจัดใหมีการปดประกาศ 
เผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

๓. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กำหนดไว         

เชน ขอมูลขาวสารที่ เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน กรจัดหาพัสดุ   
การจัดซื้อ จัดจาง ฯลฯ 

๒) เพ่ือกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่เก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบกฎขอบังคบัที่กำหนด 

๓) เพื่อกำกับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน 

๔) เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

๔. กลุมเปาหมาย 
สวนราชการองคการบรหิารสวนตำบลบางเสาธง 

๕. วิธีดำเนินการ 
๑) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูล

สาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
๒) ประชุมคณะทำงานฯ 
  ๒.๑ กำหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกำกับติดตามหนวยงานที่ เกี่ยวของให เผยแพรขอมูล 

ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ตอสาธารณชน โดยพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนกับ
สาธารณชน ให เปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ  
และชองทางที่หลากหลาย ใน ๕ ประเด็น ดังนี ้
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  ๒.๑.๑ ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมูลผูบริหาร  
อำนาจหน าที่ แผนยุทธศาสตร  หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายที่ เกี่ ยวของ  
ขาวประชาสัมพันธ การปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) 

  ๒.๑.๒ การบริหารงาน ไดแก แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป
รอบ ๖ เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คูมือหรือ
มาตรฐานการใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ E - Service 

  ๒.๑.๓ การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป รายงานการกำกับ
ติดตามการใชจายงบประมาณประจำป รอบ ๖ เดือน รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำป 
แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

  ๒.๑.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                           
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  ๒.๑.๕ การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาส 
ใหเกิดการมีสวนรวม 

๒.๒ กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสาร 
การใหบริการตาง ๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชน 
ตอประชาชน 

๓) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

๔) รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ใหผูบริหารทราบ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
๑) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซต 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอื่น ๆ และชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี ้
- ขอมูลพ้ืนฐาน 
- การบริหารเงินงบประมาณ 
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- การสงเสริมความโปรงใส 
- การบริหารงาน 
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๒) มีการเผยแพรขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กำหนดไว 
๓) กำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานที่ เก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับที่กำหนด 
๔) กำกับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน 
ผลลัพธ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ไมต่ำกวา รอยละ ๘๐ (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ) 
๒) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
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2.2  มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
2.2.1  การแสดงเจตนารมณในการปฏิบัติหนาที่และบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 

ลำดับท่ี 23 
 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส  
2. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใน
ระดับทองถิ่น และคาดหวังวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนกลไกที่สำคัญในการสรางวัฒนธรรมสุจริต 
รวมทั้งผูบริหารมีความมุงมั่นที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารให
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ
ประชาชน จึงไดมีการดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง แสดงเจตนารมณในการนำหลัก
คุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 

2) เพื่อประชาสัมพันธการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ        
ความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง สูการรับรูของสาธารณชน 

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคณุธรรมและความโปรงใสขององคการ
บริหารสวนตำบลบางเสาธง 
4. กลุมเปาหมาย 

1) ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง 
2) ประชาชน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติตอผูมีอำนาจ 
2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ชองทางในการแสดงเจตนารมณฯ 
3) จัดทำประกาศเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหารและเผยแพร

ประชาสัมพันธผานเว็บไซตหนวยงาน 
4) ผูบริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตฯ 
5) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6) จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
7) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามชองทางและรูปแบบที่กำหนด 
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8) ผูบริหารควบคุมตดิตามใหดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
9) ติตตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผดิชอบโครงการ 

ฝายยุทธศาสตรและงบประมาณ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต 
1) มีประกาศเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร เพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใส 
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ          

ความโปรงใส 
3) มีแผนปฏิบัติการปองกันกรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน

ตำบลบางเสาธง พ.ศ. 2566 – 2570 
ผลลัพธ 
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีผลการประเมิน TA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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2.2.2  การจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

ลำดับท่ี 24 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต   
และประพฤติมิชอบ ไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหการพัฒนาคานิยม  
ของนักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทำตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย
สุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย "ประเทศไทยปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ" 

อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปดานการปองปราม ไดกำหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปน
ตัวอยางในการบริหารงานดวยความชื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดำเนินการใหถือเปน
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ในระดับทองถ่ินเอง มีความมุงมั่นที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น มีการบริหาร
ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานมืองที่ดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวม
ของประชาชน ผูบริหารไดใหความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระทำอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ซึ่งนำไปสู การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และบุคลากรขององคการบริหาร       

สวนตำบลบางเสาธง มีวัฒนธรรมองคกร No Gift Policy 
4. กลุมเปาหมาย 

ผูบรหิาร สมาชิกสภา อบต. บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
5. วิธีการดำเนินการ 

1) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทำมาตรการ "NO Gift Policy ไมรับ - ไมให" 
2) จัดทำประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
3) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy 
4) เผยแพรประกาศใช NO Git Policy ใหแกบุคลากรภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยทั่วกัน 
5) ประเมินผลและติตตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 
6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
      ผลผลิต 

1) มีประกาศใช NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
2) ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ดำเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy จำนวนรอยละ 100 (สำรวจโดยใชแบบประเมิน/แบบสำรวจ) 
      ผลลัพธ 

1) ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ไมมีเรื่องรองเรียน          
เรื่องสินบน 
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ลำดับท่ี 25 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบรหิารสวนตำบลบางเสาธง 

2. หลักการและเหตุผล 
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ใหความสำคัญในการดำเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรม          

และความโปรงใสของหนวยงานโดยการจัดทำ "มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหาร
สวนตำบลบางเสาธง" เพื่อปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ ดวยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปรงใส เทาเทียมกัน        และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

4. กลุมเปาหมาย 
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

5. วิธีการดำเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทำงานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือดำเนินการ ดังนี ้
  2.1 วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
  2.2 จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคการบริหารสวน

ตำบลบางเสาธงใหดีขึ้น ซึ่งตองสอดคลองตามผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส         
โดยตองมีรายละเอียดตาง ๆ เชนการกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เก่ียวของ การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏบิัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน 

3) เผยแพรผลการวิเคราะหและมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสบนเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง และชองทางอ่ืน ๆ 

4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรม           
และความโปรงใส 

5) ปฏิบัติตามมาตรการ 
6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 
8) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตาง ๆ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณการดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 
ฝายนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
    ผลผลิต 

1) มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
    ผลลัพธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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ลำดับท่ี 26 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม "สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน" 

2. หลักการและเหตุผล 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่ งของ                                

การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลือ่นขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลำดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง
การใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น องคการ
บริหารสวนตำบลบางเสาธงจงึไดดำเนินกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ  

ตรวจสอบได 

4. กลุมเปาหมาย 
พนักงานสวนตำบลและพนักงานครูองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

5. วิธีดำเนินการ 
1) แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบลและ

พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง โดยแตงตั้งปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนประธาน
กรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 

2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบลและพนักงานครูองคการ
บริหารสวนตำบลบางเสาธง โดยประกอบดวยประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษา                     
เปนกรรมการ และขาราชการที่รับผดิชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 

3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบล                  
และพนักงานครูองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                      
ที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปน
ธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบลและ
พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบลและพนักงานครูองคการ
บริหารสวนตำบลบางเสาธง 

5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบลและพนักงานครูองคการบริหาร                         
สวนตำบลบางเสาธง พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบลและพนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล
บางเสาธงเสนอมา 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณในการดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 
งานการเจาหนาที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
บุคลากรของหนวยงานมีความพึงพอใจตอระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไมต่ำกวารอยละ 80 

(สำรวจโดยแบบประเมิน) 
ผลลัพธ 
ขอรองเรียนในการเลื่อนขัน้เลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ลำดับท่ี 27 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการงานขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  
(ระบบบัตรคิวอตัโนมัติ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ การใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน ผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมักจะประสบปญหา
ดานการอำนวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจำนวนมาก
ซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม 
และการใหบริการไมเปนระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ถือ
เปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการ และผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6            
ที่กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิด
ประโยชนสุขแกประซาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เกิดความจำเปน และประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จึงไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลา
ที่เหมาะสมใหบริการโดยจัดลำดับกอน - หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ใหบริการประชาชนโดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการงานขององคการ
บริหารสวนตำบลบางเสาธง (ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ) เพื่อใหประชาชนที่มาติดตอราชการ ไดรับการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมา
รับบริการ 
 2) เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
 3) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 4) เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ีมิใหกระทำการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทำการประพฤติมิชอบตอตำแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที ่

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการใหบริการ 
 2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
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3) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบบัตรคิวอัตโนมัติหรือรูปแบบอื่น ตามความจำเปนและเหมาะสม 
4) ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ

ตามลำดับคิว 
 5) จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
 6) สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมนิความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนำมาปรับปรุง
แกไขการใหบริการอยางมีคณุภาพ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานบริหารทั่วไป ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการใชบัตรคิวสำหรับใหบริการแกประชาชนตามลำดับกอนหลัง สำหรับหนวยงานที่ใหบริการ 
 ผลลัพธ 
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน ไมนอยวารอยละ 80 ของผูมาขอรับ
บริการ (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 
 2) การใหบริการเกิดความโปรงใส ขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่ลดลง 
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2.2.3  การจดัทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

ลำดับท่ี 28 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ 
    โปรงใส         

2. หลักการและเหตุผล 
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน

การปองกันการทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดำเนินการจัดทำ 
"แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570)" เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง บริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตตามหลัก
ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือยกระดับการบริหารงาเพ่ือปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
2) เพ่ือยกระดับคณุธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง                                                              

4. กลุมเปาหมาย 
สวนราชการภายในองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ประกอบดวย 
1. สำนักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
4. กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กองสวัสดิการสังคม 
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
7. หนวยตรวจสอบภายใน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต,วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกำหนด รวมถึงรายงานการทำ 

แผนฯ แกหนวยงานที่เก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบ
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
(E -PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช.https://www.nacc.go.th 

4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
ใหแกเจาหนาที่และหนวยงานที่เก่ียวของนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
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6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
7) รายงานผลการดำเนินการแกผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก 

สำนักงานป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุ จ ริ ต ข อ งอ งค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น  (E -PlanNACC) ท า ง เว็ บ ไซ ต ส ำ นั ก ง า น  ป .ป .ช . 
http//www.nacc.go.th เปนตน 

8) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตาง ๆ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 
ฝายยุทธศาสตรและงบประมาณ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน
ตำบลบางเสาธง พ.ศ. 2566 -2570 

ผลลัพธ 
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.3  มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
2.3.1  จัดทำขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต มี

คุณธรรมจริยธรรม ใชดลุพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล 
 

ลำดับท่ี 29 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ "จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล" 
2. หลักการและเหตุผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คำนึงถึงหลักธรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ                                
ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยม
และวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสราง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและ
เจาหนาท่ี ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิด                                  
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจน เปนการสรางแนว
รวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จึงไดจัดทำมาตรการ "จัดทำขอตกลงการปฏิบัติ                      
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล" ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต              
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรที่จะนำไปสูการยกระดับคุณธรรม                
และความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคณุธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 
บุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำมาตรการ "จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล" 
2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ                       

ตามหลักธรรมาภิบาล 
3) ทุกสวนราชการจัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินที่มี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เชน 
    - ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัต ิ
    - ไมใหมีการเรียกรับผลประโยชนสวนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการใหบริการตามอำนาจหนาที่ 
    - ไมใหเจาหนาที่ใหบริการเอ้ือประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอผูใชบริการเนื่องจากความสัมพันธ

สวนตัว เปนตน โดยกำหนดจัดทำเปนขอตกลงรายบุคคลระหวางผูบังคบับัญชากับผูใตบังคบับัญชา ไดแก 
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    - ผูบริหารหนวยงานกับผูอำนวยการสำนัก/กอง 
    - ผูอำนวยการสำนัก/กอง กับ ผูอำนวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน 
    - ผูอำนวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน กับ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใตบังคับบัญชา 
4) รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารเพื่อชอบความเห็นชอบ                     

และอนุมัติ 
5) ชี้แจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
6) ประเมนิผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณในการดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานการเจาหนาที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
ผลลัพธ 
จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
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ลำดับท่ี 30 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม "การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล 
 บางเสาธง" 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนติน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/ 1 บัญญัติวา         

การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานมืองที่ดี โดยเพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และ            
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพ่ือประโยชนใน         
การปฏิบัติราชการใหเกิผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน    
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชกรระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง กับปลัด
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง และหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำ
ขอตกลงทุกป    เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตำบลบางเสาธง 
3. วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทำขอตกลง       
การปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดำเนินงนตามขอตกลงการปฏิบัติราซการดังกลาวบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชกรระหวางนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหัวหนาหนวยงานในสังกัดพรอมคณะทำงานได
รวมกันพจิารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี ้

  1.1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
  1.2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
  1.3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
  1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



  

 
70 

 

  1.5) การอำนวยความสะควกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
  1.6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2) ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตาง และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัต และกรอบ     

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน 
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตาง ๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ

ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัต 
เปนตน 

  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บ
ขอมูล เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานใน
การกำกับดูแลและตดิตามผลการดำเนินงานดังกลาว 

4) รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กำหนด 

5) วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
6) ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัตผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบ้ืองตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนต เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผส
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

7) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต 
มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
ผลลัพธ 
จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
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2.3.2  มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คูมือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดที่เก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทำการ และในระบบเครือขาย
สารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ลำดบัท่ี 31 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ใหความสำคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือก
ปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนที่ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช 
โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคำนึงถึงการจัดทำบริการ
สาธารณะท่ีครอบคลุมตามอำนาจหนาท่ีและเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้น ๆ ไดอยางทั่วถึง รวมถึง
การอนุมัติ อนุญาต และการใชอำนาจอ่ืน ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการโดยยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือ
ตนเองหรือพวกพอง ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนที่และผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกัน
ไมเลือกปฏิบัติ โดยไมแบงแยกตาน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื้อทางศาสนา การศึกษา และอื่น ๆ สอดคลอง
กับมาตรา 8 แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได
กำหนดใหสวนราชการจะตองดำเนินการโดยถอืวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
  ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใหบริการประชาชนมีมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
สามารถตอบสนองความตองการชองประชาชนในทองถ่ิน และเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดทำโครงการมาตรฐานการใหบริการประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการ
ประชาชนเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
  2) เพ่ือใหประชาชนผูรับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการ
ใหบริการ 
  3) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการใหบริการได 
 

4. กลุมเปาหมาย 
  ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานใหบริการประชาชน 
  2) จัดใหมีการประชมุคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 
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  3) จัดทำประกาศมาตรฐานการใหบริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่
ใชใหบริการและประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  4) ปรับปรุงขอมูลการใหบริการในหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด เชน 
      - ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
      - ปรบัปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  5) เผยแพรมาตรฐานการใหบริการประชาชน ณ ที่ทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของหนวยงาน เชน  
      - จัดทำปายแสดงแผนภูมิข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุ
ผูรับผิดชอบใหบริการในทุกกระบวนการ ณ จุดใหบริการ 
      - จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการ
ใหบริการประชาชน 
      - จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตาง ๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  6) มีการติดตามประเมินผลการใหบริการตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการประเมินความพึง
พอใจในการใหบริการ 
  7) รายงานผลการดำเนินการ 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569) 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  งบประมาณ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถวน) 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
  ผลผลิต 
  1) หนวยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการใหบริการประชาชน 
  2) มีการเปดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุ
ผูรับผิดชอบงานใหบริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทำการและในเว็บไซตหนวยงาน 
  ผลลัพธ 
  1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 
   2) จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการประชาชน ลดลง 
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2.3.3  มีการกระจายอำนาจการตัดสนิใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและ
ประชาชน 

 

ลำดับท่ี 32 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
2. หลักการและเหตุผล 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ตองทำอีกมากมาย                        
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ทั้งนี้ ผูมารับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มักจะประสบ
ปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร 
ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน 
ระดับสำนัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกำหนดอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยใหมีอำนาจและหนาที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหาร
กิจการในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มุงหวังให เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ                     
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมากขึ้น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองนำหลักการ
บริหารจัดการทีด่หีรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมี
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
3. วัตถุประสงค 

1) เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 

2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
3) เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
4) เพื่อปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ                          

มิชอบในตำแหนงหนาที่ราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
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5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำคำสัง่มอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ     
สั่งการ เชน คำสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และ 
หัวหนาสวนราชการ จำนวน 4 ฉบับ นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหาร
สวนตำบล นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล รองปลัดองคการ 
บริหารสวนตำบลและหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองปลัดองคการบริหาร
สวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ เปนตน 

2) จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ      
ถือปฏิบัติ 

3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
4) ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณในการดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 
งานการเจาหนาที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
ผลลัพธ 
1) ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีความพึงพอใจตอคุณภาพ                      

การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมนอยกวา รอยละ 80 
2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการ/จำนวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
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ลำดับท่ี 33 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอำนาจขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
2. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง เปนหนวยงานบริหารราชกรองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมักจะประสบ
ปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร 
ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน 
ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ท่ีกำหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผสสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับ
การตอบสนองความตองการการบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไม
สรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
3. วัตถุประสงค 

1) เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 

2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
3) เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตำแหนงหนาที่ราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 

บุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
5. วิธีดำเนินการ 

1) ดำเนินการชี้แจงใหขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบ แกบุคลากรในหนวยงาน 
2) เพ่ิมการมอบอำนาจบางเรื่องใหระดับรองผูบริหารหรือพนักงานทองถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต 
3) จัดทำคำสั่งมอบหมายผูรักษาราชการแทนกรณีไมอาจปฏิบัติงานได 
4) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ     

สั่งการ เชน คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนา
สวนราชการ ปลดัเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดทศบาล ปลดัเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
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5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจแนบทาย
คำสั่ง 

6) กรณีอำนาจเฉพาะของผูบริหารไมสามารถมอบอำนาจได หรือผูบริหารทองถ่ินมอบอำนาจใหผูมี
หนาที่ 
รับผิดชอบโดยตรง ใหจัดทำเปนคำสั่งและประกาศใหประชาชนทราบตัวย 

7) จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 

8) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
9) ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณในการดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานการเจาหนาที่ ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
มีคำสัง่มอบหมายงาน มอบอำนาจ,รักษาราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
ผลลัพธ 
1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการ
ใหบริการ) 

2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการ/จำนวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
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มิติที่ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 

3.1  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
3.1.1  การมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
 

ลำดับท่ี 34 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง เห็นความสำคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยาง
กวางขวางและเทาเทียม โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาส
แสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวม
กำหนดแนวทางการดำเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
ตำบลบางเสาธง ดวยการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินขึ้น เพ่ือจะไดมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตำบลบางเสาธง โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนใน
ชุมชุน เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพและ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพื่อจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ที่เก่ียวของในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหนาทีข่ององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
 2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน 
 3) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 4) เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครอืขายภาคประชาสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
4. กลุมเปาหมาย 

ชุมชน/หมูบาน/ตำบล ในพืน้ทีอ่งคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ
เขารวมประชุมประชาคม เพ่ือกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถิ่นดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา 
และสถานที่ที่เหมาะสมสอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนที่ 
อยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน 
 3) นำผล/ขอเสนอตาง ๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ผานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
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 4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

งบประมาณจากองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 -2570) 
จำนวน 50,000 บาท (เปนโครงการยอยของโครงการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน) 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายยุทธศาสตรและงบประมาณ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพื้นที่ 
อยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน 
 ผลลัพธ 
 1) ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 2) เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น 
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ลำดับท่ี 35 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องคการ
บริหารสวนตำบลบางเสาธงจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบล       
บางเสาธง ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมใน
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทำงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง และรวม
ดำเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น สงผลให เกิดการบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิน่ของตน 
 2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการตาง ๆ ของตน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส 
 4) เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี ้
  1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยสงเสริม/เปดโอกาสใหประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวน
เสียไดเขารวมเปนคณะกรรมการ/คณะทำงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจำนวนสัดสวนที่มีผลตอการ
ตัดสินใจในการบริหารโครงการ/กิจกรรมตาง โดยใหคณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาที่ ดังนี ้
  - การมีสวนรวมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ 
  - การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
  - การมีสวนรวมดำเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 1.3) เผยแพรรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็นในการ
ปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 1.4) หนวยงานที่เก่ียวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดรับกับความตองการของ
ประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามขั้นตอนตอไป 
 1.6) เผยแพรแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสาธารณชน 
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 1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ผูบริหารและสาธารณชนทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 
 2) จัดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาทองถิ่น เรื่อง ระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและ   
การปรึกษาของสภาทองถ่ินตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแตละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ
เก่ียวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาทองถ่ิน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 50,000 บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายยุทธศาสตรและงบประมาณ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน และมี
ชองทางใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการตาง ๆ 
 2) องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
 ผลลัพธ 
 เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินการดานตาง ๆ ตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตำบลบางเสาธงเพ่ิมข้ึน 
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3.1.2  การมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงาน 
 

ลำดับท่ี 36 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดำเนินการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม 
ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนำผลที่ไดจากการประเมิน
มาใชในการปรับปรุง แกไขสงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตาง ๆ ตอไป 

เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรมซึ่งจะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล
บางเสาธง 

3. วัตถุประสงค 
1) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวม

ปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ใหเกิดความโปรงใส 

ตรวจสอบได 

3) เพื่อเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล          
บางเสาธง 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

5. วิธีดำเนินการ 
1) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
2) จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3) จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนนิโครงการ 
4) จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน   2 คน 

     (2) ผูแทนสมาชิกสภา       2 คน 
  (3) ผูทรงคณุวุฒิ       2 คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)      เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหนาสำนักปลดั       เปนผูชวยเลขานุการ 
  (6) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป      เปนผูชวยเลขานุการ 
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ใหคณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้         
(1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ตามหลักเกณฑ 

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
(2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ปละ 2 ครั้งเปน

อยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ เพ่ือนำผลที่ไดจากการประเมินมาใช  
ในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบล   
บางเสาธง 

 (3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตำบลบางเสาธง สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำป 

(4) ดำเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามทีอ่งคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงมอบหมาย   
5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6) ดำเนินการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือให

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 8) ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ 
 9) เผยแพรผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบ ผานชองทางที่

หลากหลาย เชน เว็บไซตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายยุทธศาสตรและงบประมาณ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไข

โครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ผลลัพธ 
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
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ลำดับท่ี 37 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมสภาสัญจร 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน ไมวาจะเปน
เรื่องสิทธิหนาที่ การรวมคดิ รวมทำ รวมรับผลประโยชน รวมทั้งการมีสวนรวมกำหนดแนวทางการแกไขปญหา
และพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 17 (8) ได
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตน จึงสงเสริมให
ประชาชนเขามาตรวจสอบการทำงานของฝายบริหารฯ และสมาชิกสภาฯ กอใหเกิดความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานทั้งยังสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการเสนอแนะขอคิดเห็นความตองการความจำเปนในแตละ
หมูบานผานการประชุมสภาสัญจรจึงไดจัดทำ "โครงการประชุมสภาสัญจร" ขึ้น โดยเปนโครงการตอเนื่อง 
เพ่ือใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการประชุมสภาฯ เปนการแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน และยังสงเสริมใหประชาชนกลาแสดงความคิดเห็นผานที่ประชุมสภาฯ 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสรับฟงการประชุมสภาฯ ของทองถิ่นของตน 
2) เพื่อปลูกฝงระบบประชาธิปไตยใหกับประชาชน และเยาวชนใหสัมผัสกับระบบสภาฯ หรือการ

ประชุมสภาองคการบรหิารสวนตำบลบางเสาธง 
3) เพื่อสรางความมั่นใจใหกับประชาชนในการบริหารงานเพื่อประชาชน จากการเขารับฟงการประชุมสภาฯ 
4) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอปญหาในการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนทีข่ององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาทองถิ่น เรื่อง ระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและ   

การปรึกษาของสภาทองถ่ินตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแตละพ้ืนที่ 
2) ประชาสัมพันธเก่ียวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาทองถ่ิน เพ่ือประชาสัมพันธให

ประชาชนเขารวมรับฟงการประชุมสภาผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สื่อออนไลน ประกาศเสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ หนังสือเชิญ ฯลฯ 

3) ถายทอดการประชุมสภาผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซตองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
สื่อออนไลนเสียงตามสาย ฯลฯ 

4) เผยแพรรายงานการประชุมสภาใหประชาชนทราบผานชองทางที่หลากหลาย 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

งบประมาณ 20,000 บาท 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานบริหารทั่วไป ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
จัดประชุมสภาสัญจร ไมนอยกวาปละ 3 ครั้ง 
ผลลัพธ 
1) ประชาชนไดมีโอกาสรับฟงการประชุมสภาทองถ่ินของตน 
2) ประชาชน และเยาวชนไดสัมผัสกับระบบสภาฯ หรือการประชุมสภาฯ ขององคการบริหารสวน

ตำบลบางเสาธง 
3) ประชาชนมีความเขาใจในการบรหิารงานเพ่ือประชาชน จากการเขารับฟงการประชุมสภาฯ 
4) ประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของหนวยงาน 
5) ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็น ความตองการใหที่ประชุมสภาฯ ไดรับทราบเพ่ือแกไขปญหา

ของทองถ่ิน 
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3.2  การรับฟงความคดิเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1  มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยูและสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น 

3.2.2  มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขผานชองทางที่
หลากหลาย 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการไดรับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 

ลำดับท่ี 38 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
2. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงเห็นความสำคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
รองทุกขและเรื่องรองเรียนของประชาชน เพื่อเปนขอมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส         
จึงไดจัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข
รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว 
เปนธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้ง จัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน    และ
ขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง        
ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 

2) พัฒนาปรับปรุงขัน้ตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตาม
ผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตาง ๆ ใหมคีวามรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุมเปาหมาย 

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล    
บางเสาธง 

2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล      
บางเสาธง กำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของ ดงันี้ 
  3.1 การจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป 
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- กำหนดใหมีการจัดตั้งปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล    
บางเสาธง 

- กำกับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน  
และขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 

- กำหนดใหมีเจาหนาที่/หนวยงานผูรบัผิดชอบอยางชัดเจน 
- กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไข

ปญหาชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตาง ๆ  
- กำหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดำเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง

เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดำเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
- กำหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดำเนินการหรือ

ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไตดวยตนเอง 

3.2 การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน 
- จัดทำคูมือหรือแนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติ     

มิชอบของเจาหนาที่ ของหนวยงาน  โดยคู มือดั งกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการ                     
ที่บุคคลภายนอกจะทำการรองเรียนรายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่
รับผดิชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เปนตน 

- กำหนดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน 
- กำหนดชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ    

มิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพ่ือเปนการ
คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส 

- จัดทำขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน 
- จัดทำขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแลว

เสร็จเรื่องท่ีอยูระหวางดำเนินการ ฯลฯ 
4) จัดทำคูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข และคูมือแนวทางการจัดการตอเรื่อง

รองเรียนการทุจริตแนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของหนวยงานเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพเปนมาตรฐานเดียวกัน 

5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล   
บางเสาธง ใหทุกหนวยงานรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 

6) จัดทำฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกำหนดกำหนดแนวทางในการปองกัน          
และแกไขไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอกี 

7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข        
และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 

8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของใหดำเนินการตามมาตรการ 
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข            

ใหผูบริหารรับทราบและเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
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6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณการดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
          ผลผลิต 

1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
2) มีการแตงตั้งเจาหนาที่ หนวยงานที่รับผดิชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
3) มี ก าร เผยแพรป ระชาสั มพั น ธ ให ป ระชาชนทราบช อ งทางในการรองทุ กข /รองเรียน                    

และกระบวนการข้ันตอนเรื่องรองเรียน 
4) มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้ง        

มีชองทางในการตดิตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

ใหสามารถตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม       
ตามมาตรการที่กำหนดไว 

ผลลัพธ 
1) ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดำเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวน

ตำบลบางเสาธง ไมต่ำกวารอยละ 80 
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3.3  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานทุจริต 
3.3.1  สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน ในการปองกันและตอตานการทุจริต 
 

ลำดับท่ี 39 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมสัมมนาและการบริการความรูดานกฎหมายเบื้องตนท่ีจำเปนในการ
ดำเนินชีวิตประจำวันใหกับผูนำชุมชน เพื่อตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสำคัญในการปองกัน         
และปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือ
พวกพองดีกวาสวนรวมการยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวก          ของ
นักการเมืองหรือผูมีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งท่ีลดนอยถอยลง 
และยังมองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติทั่วไปทีไ่ดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และ
ไมอยากเขาไปยุงเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอำนาจของเจาหนาที่ของรัฐที่มุง
แสวงหาผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม         และความ
มั่นคงของประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจำเปนตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามกรทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน 

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทำ
กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพื่อสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน 
รวมถึงสงเสริมสิทธิ ในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 
2) สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตาง ๆ บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการ 
เว็บไซตของหนวยงาน (จัดทำปายไวนิลตามจำนวนหมูบาน) 

2) จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตาง ๆ หรือกิจกรรมตาง ๆ 
ของหนวยงาน 

3) สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 
4) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
5) เชิญผูแทนของชุมชนฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการ

บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
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6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณการดำเนินการ 
งบประมาณ 50,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
    ผลผลิต 

1) มีการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน อยางนอย 3 ชองทาง 

2) มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
   ผลลัพธ 

1) การทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ลดลงไมต่ำกวารอยละ 10 
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3.3.2  สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

ลำดับท่ี 40 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อเฝาระวังการทุจริตขององคการบริหาร       
สวนตำบลบางเสาธง 
2. หลักการและเหตุผล 

สภาพปญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใชอำนาจของเจาหนาที่ของรัฐที่มุงแสวงหาผลประโยชน 
ปญหาการทุจริตจึงเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือจาก      
ทุกภาคสวนในการที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะเครือขาย       
ภาคประชาชน 

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต         
จึงไดจัดทำกิจกรรมสรางเครอืขายภาคประชาชนเพื่อเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการ
ทุจริตใหกับภาคประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหแกเครอืขายภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาชนในการปองกัน และเฝาระวังการทุจริตในชุมชน 
2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการปองกันและตอตานการทุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

5. วิธีดำเนินการ 
1) ประชุมหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดำเนินการจัดตั้งเครือขายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก

เครือขายภาคประชาชนดวยความสมัครใจ 
2) ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริต 
3) สงเสริมใหประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริต รวมเปนเครือขาย มีสวนรวม      

ในการตรวจสอบและเฝาระวังการปฏิบัตงิานขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
4) เผยแพรหลักการ แนวความคิด ท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต 

หรือชองทางอ่ืน ๆ 
5) จัดตั้งเครือขายและผนึกความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือเฝาระวัง และตอตานการทุจริต          

(ภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 
6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณการดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
    ผลผลิต 

1) มีประชาชนเปนเครือขายเฝาระวัง ปองกันและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบล      
บางเสาธง  
    ผลลัพธ 

1) ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริตเพ่ิมมากขึ้น 
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3.3.3  บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
 

ลำดับท่ี 41 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือ          
จากทุกภาคสวนในการปองกัน และปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง สงเสริมการมีสวนรวมของ    
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 

การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผล ตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการ
ปองกันการทุจริต รวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จึงไดจัดทำกิจกรรม
บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต เพ่ือรวมสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน 
และสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต จนเกิดเครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริต         
อยางเขมแข็งตอไป 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสรางกลไกในการบูรณากรทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยม           
ในการตอตานทุจริต 

2) เพ่ือพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง 
4. กลุมเปาหมาย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน              
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

2) กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

3) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานทุจริตใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน 

4) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อน         
ตามแนวทางแผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต 

5) สรุปรายงานผลตอผูบริหาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณการดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ฝายนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
 



  

 
93 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
    ผลผลิต 

1) เกิดเครือขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต อยางนอย 1 เครือขาย 
    ผลลัพธ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานทุจริต 
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มิติที่ 4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

4.1  การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง การทุจริต 
4.1.1  มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 
 

ลำดับท่ี 42 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กำหนดใหหนวยงานของรัฐ
จัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ตามพระราชบัญญัติของกฎหมายดังกลาว จึงไดกำหนด
หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 
 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลคาขององคกร รวมทั้งการเปนผูใหคำปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทำอยางเปนข้ันตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมี
มาตราฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวตัถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการประพฤติมิ
ชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนทำใหการดำเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
 2) เพ่ือเปนมาตรฐานการถวงดุลแหงอำนาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรรการใช
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ  
 3) เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ          
การปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความสำเร็จของงาน 
4. กลุมเปาหมาย 
 สวนราชการองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จำนวน 1 สำนัก 5 กอง ประกอบดวย 
 1. สำนักปลัด 
 2. กองคลัง 
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 3. กองชาง 
 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5. กองสวัสดิการสังคม 
 6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ และ
ใหมีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 
 2) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบ           
การควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ                  
การปฏิบัติงานของหนวยตรวจรับ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด
เพ่ือความมั่นใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 4) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ใหเปนไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความ
ปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนำขอมูลไปใชใน             
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปองกัน       
การทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเรจ็ของงาน และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณการดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 
 1) บุคลากรมีความเขาใจในการปฏิบัติงานในหนาที่และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ             
อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 2) การใชทรัพยากรของ สำนัก/กอง/หนวยงาน ที่มอียูอยางคุมคา ประหยัด เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
 ผลลัพธ 
 1) มีการนำรายงานผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง เพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ
และการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงลดลง 
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4.1.2  มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
 

ลำดับท่ี 43 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆไปซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญจะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกำหนดไว ซึ่ งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอน
ภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด 
การที่ระบบควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหาย
ในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาที่และ
มอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอและพัฒนาใหระบบ         
การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ ดังนั้น หนวยตรวจสอบภายใน จึงไดใหความสำคัญในการกำหนด
กิจกรรมการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 
 3) เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
หนวยงานอยางถูกตองครบถวน 
 4) เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถปุระสงค 
 

4. กลุมเปาหมาย 
 สวนราชการองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จำนวน 1 สำนัก 5 กอง ประกอบดวย 
 1) สำนักปลัด 
 2) กองคลัง 
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 3) กองชาง 
 4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5) กองสวัสดิการสังคม 
 6) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตราฐาน.และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5 
 2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตราฐานและหลักเกณฑปฏิบตัิการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย 
 3) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติท่ี
กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
 4) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน(รายงานการประเมินองคประกอบของ             
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
 5) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ งหนวยงาน (รายงาน                
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
 6) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน (รายงาน
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 7) เสนอรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 
 8)  นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคมุภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 9) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซตของหนวยงาน
และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 

6.ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณการดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 
 1) การควบคุมภายในเปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน มีการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคา 
 2) มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ควบถวนและเชื่อถือได สามารถนำไปใชในการตัดสินใจ
และมีการเผยแพรรายงาน 
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 ผลลัพธ 
 1) บุคลากรมีความรู ความเขาใจ การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั ท่ีวางไวเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและปองกันการทุจริต 
 2) มีการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑการปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
99 

 

4.1.3  มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

ลำดับท่ี 44 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

2. หลักการและเหตุผล  
 ในสภาวการณปจจุบันซึ่งจะตองขับเคลื่อนองคกรใหดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ คุมคา มีความโปรงใส และอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังที่ดีนั้น การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง นับวาเปนสิ่งสำคัญในระบบการกำกับดูแลภายในองคกร ใหสอดคลองและรองรับจากสถานการณ 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ความผันผวนของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในปจจุบัน จึงเปนเครื่องมือใน
การปองกันการทุจริตคอรรัปชันไดอยางเปนรูปธรรม   
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดใหหนวยงาน  
ของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว กระทรวงการคลัง           
จึงไดกำหนดหลักเกณฑเพ่ือถือปฏิบัติ ดังนี ้
 ๑) หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒) หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๓) หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 โดยใหหนวยงานของรัฐ รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว ซึ่งท่ีผาน
มาระเบียบ กฎหมาย เก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไมมีความชัดเจนมากนัก ทำใหบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การดำเนินงานจึงยังไมเปนไปตามหลักบริหารจัดการที่ดีขององคกร  ดังนั้น หนวยตรวจสอบภายใน จึงไดเห็น
ความสำคัญและกิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดปญหาดังกลาว ใหแกผูบริหาร หัวหนาสวน
ราชการ หัวหนาฝาย และบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ ที่เก่ียวของขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงเก่ียวกับ
การบริหารจัดการความเสี่ยง ใหสามารถนำความรูตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังฯ ไปใชในการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

3. วัตถุประสงค  
 ๑) เพ่ือใหผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ หัวหนาฝาย  พนักงานสวนทองถ่ินขององคการบริหารสวน
ตำบลบางเสาธง มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๒) เพ่ือใหผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ หัวหนาฝาย  พนักงานสวนทองถ่ินขององคการบริหารสวน
ตำบลบางเสาธง นำความรูที่ ไดรับมาใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่
กระทรวงการคลังกำหนดไดอยางถูกตองและลดปญหาการทุจริต 
 ๓) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถกำหนดปจจัยเสี่ยงและจัดทำบัญชีความเสี่ยงไดอยางประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
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4. กลุมเปาหมาย   
 บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ประกอบดวย ผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการ/
พนักงานสวนทองถ่ิน ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

5. วิธีดำเนนิการ 
 ๑) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงและแตงตั้ง
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ๓ ก.พ. ๖๔ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
องคกร 
 ๒) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตาหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๖ และคูมือบริหาร
จัดการความเสี่ยงประกอบดวย 
  (๑) แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร (แบบ Rm-๑) 
  (๒) แบบฟอรมการวิเคราะหความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ Rm-๒) 
  (๓) แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ Rm-๓) 
  (๔) แบบการรายงาน และติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ Rm-๔) 
  (๕) แบบสรุปผลการดำเนินผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานจากการบริหาร
ความเสี่ยง และนำมาตรการไปดำเนินการในปถัดไป (แบบ Rm-๕) 
 ๓) เสนอรายงานผลการบริหารการจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๔) นำผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง นำมาตราการไปดำเนินการในปถัดไป 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

  ผลผลิต 
 ๑) ผูเขารับการฝกอบรม มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับ การบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถ
นำความรู ไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒) องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง สามารถจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามประเมินผล         
การบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจอำนาจหนาที่ 
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 ผลลัพธ 
 1) ผูปฏิบัติงานสามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกิจกรรมของงาน 
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4.2  การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.2.1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของ 
 

ลำดับท่ี 45 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมความรูดาน กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสำหรับผูบริหารและ   

                     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตอง
รูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่การดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจำไมไดเกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อน
ไง และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความ
เขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทำผิดกฎหมาย กอใหเกิดความ
เสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทำใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ิน ขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา 

   ดังนั้น เพื่อใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงเพ่ิมพูนความรู           
ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และแนวทางการปฏิบัติสำหรับ
เจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ สำหรับผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ไดเพ่ิมพูนความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 

 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ใหม ี
ความพรอมในองคความรูเก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหาร
ราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที ่
เก่ียวของสำหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
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 2) จัดเตรียมการอบรม ไดแก จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสาร 
ประกอบการอบรม จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุมเปาหมาย ฯลฯ 

 3) อบรมใหความรูตามกำหนดการ 
 4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณดำเนินการ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
  ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของสำหรับผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถ่ิน อยางนอย 1 ครั้งตอป 
 2) ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีองคความรูดานกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไมตำ่กวารอยละ 80 ของจำนวนผูเขารับ
การอบรม 
 ผลลัพธ 
 ผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง บริหารราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีความโปรงใสเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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4.2.2  สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม

กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

ลำดับท่ี 46 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมดวยเหตุผลดังกลาว การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่
จะปฏิบัติหนาที่ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา 
วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 

 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
เปนกลไกสำคัญที่ใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอำนาจในการ
บริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง               
แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็คอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับ
องคกร สามารถนำไปสูความโปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและลดการทุจริต 

 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น เพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใส และสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการ
ทุจริต สงผลตอการพัฒนาองคกร 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ในการตรวจสอบ  
ติดตาม และประเมนิผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 2) เพ่ือสรางความรูความเขาใจที่เก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาที่ของสมาชิกสภา 
ทองถ่ิน 

4. กลุมเปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสำหรับการประชุม  
   2) แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน           
การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การ
จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
   งบประมาณ 500,000.- บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
  ผลผลิต 
 1) จัดอบรมใหความรูที่เก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถ่ิน และ
ความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 2) สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจ บทบาทและอำนาจหนาที่ และสามารถปฏิบัติ
ภารกิจไดถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 
 ผลลัพธ 
 สมาชิกสภาทองถิ่นสามารถนำองคความรูท่ีไดไปปรับใชในหารตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3  มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
4.3.1  มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ลำดับท่ี 47 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตำบลบางเสาธง 
2. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรัง ที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน และสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา 
ลำดับตนๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชัน และมักจะปรากฎขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริม   
ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริต จึงไดดำเนินการจัดทำ
มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบางเสา
ธง 
3. วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

2) เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของ
หนวยงาน 

3) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุมเปาหมาย 

บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
5. วิธีดำเนินการ 

1) กำหนดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต และกำหนดเจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการให
เปนไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ที่ปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ 

2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการรองเรียน 
3) ประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบ

โดยทั่วกัน 
4) กำหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต

ของเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
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5) กำหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผูกระทำผิดการทุจริต 
6) กำหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ

ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทำผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
8) จัดทำคูมือ/แนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เก่ียวของกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงโดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่อง
รองเรียนทั่วไป และเผยแพรไวบนเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง โดยพิจารณาใหมี
รายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 

  8.1 วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการรองเรียน 
  8.2 ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน 
  8.3 สวนงาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  
  8.4 ระยะเวลาในการดำเนินการและประกาศเผยแพรกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการ

รองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยทัว่กัน 
  8.5 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม 

 8.6 จัดทำขอมูลเชิงสถิติเรือ่งรองเรียนการทุจริต 
 8.7 รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณการดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
    ผลผลิต 

1) มีมาตรการจัดการในกรณไีดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
    ผลลัพธ 

1) ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และตดิตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาที่ (พิจารณา
จากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสที่ประชาชนแจงหนวยงาน) 
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4.3.2  จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
สำหรับผูรองเรียน 

 

ลำดับท่ี 48 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตำบลบางเสาธง 
2. หลักการและเหตุผล 

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย ถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง        
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลำดบัตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจรติคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน สงเสริมให     
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายใน ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง    
และประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององคกร        
จึงไดดำเนินการจัดทำมาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตำบลบางเสาธง 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเรื่อรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร
และประชาชน 

2) เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
4. กลุมเปาหมาย 

ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
5. วิธีดำเนินการ 

1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนา    
เว็บไซตหลักขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง (ตองแยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพ่ือเปนการคุมครอง
ขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ) และจัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 

2) ดำเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ 

3) ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
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4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  

5) รายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงทราบ 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณการดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ฝายนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
    ผลผลิต 

1) มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับ          
ผูรองเรียน 
    ผลลัพธ 

1) ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และตดิตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาที่ (พิจารณา
จากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสทีป่ระชาชนแจงหนวยงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


