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มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร  ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชน  สุขแก
ประชาชนในทองถิ่น  
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางและปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือการบริการประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี ( Good Governance) เปนหลักสําคัญในก                                                                                                                                                                                               
ารบริหารและการ ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสราง
จิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยาง มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 
อีกท้ังสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จาก  สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปน
ปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ี  จะตองมีการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันใน  สังคมไทย
ดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมด
ไปได ในท่ีสุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของ
คนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคู  กับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอรรัปชัน ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล  ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไป
เปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง  ราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบัน ซ่ึงไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ  
หนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง  ท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ  หนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายใน
องคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวย  หลักความชอบธรรม ( Legitimacy) หลักความโปรงใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได  (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีสวนรวม ( Participation) ดังนั้น การพิจารณา  คัดเลือกนําองคประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับ  หนวยงานหรื
องคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกร  
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป  ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการ
บริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จึงจัดทํา โครงการเสริมสรางและปรับปรุงการบริหารงาน
เพ่ือการบริการประชาชน ข้ึน  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 



 
3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
  2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  
 4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมี ประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย  
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานและพนักงานจาง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  อบต.บาเจาะ   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  
  2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ 80,000  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
  2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไป ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  
  4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมี ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 



 
1. ช่ือโครงการ : ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
         การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของ
โลกท่ีมากับกระแส  โลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซ่ึงมีความ
เก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนา  คุณธรรมจรยิธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ ” ซ่ึงไดรับ
มอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแก  ประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซ่ือสัตย ตองดูแล จัดการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ  ชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และตอประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริม  คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี 4 การ
สงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบให  ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม      จากหลักการและ
เหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  เพ่ือ
ตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีใน
การ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ    มีคุณธรรมจริยธรรม 
เขาใจหลักธรรม และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว และ
ในการปฏิบัติ ราชการ  
  3.2 เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวม
ในการเสริมสราง  สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สราง  จิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชนรวมกัน  
  3.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ในการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
         ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจางอบต.บาเจาะ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
        องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ   
6. วิธีดําเนินการ  
  จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ  
       6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
7. ระยะเวลา ในการดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ 30,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบ สํานักองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมและนอมนําหลักปรัชญา  เศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  



  10.2 พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมใน
การสรางสังคม  แหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและ
เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  
  10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   

1. ช่ือโครงการ :มาตรการ“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของอบต.บาเจาะ”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ีอบต.บาเจาะ  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของอบต.บาเจาะ  โดยกําหนดกลไกและระบบใน
การ บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวา
เปนการกระทําผิดทาง วินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับ
ไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบตจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของ
พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  กําหนดใหพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ มีหนาท่ี
ดําเนินการให  เปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลัก  ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน
ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชน  ทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม 
และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือก  ปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง ,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ
โปรงใส และตรวจสอบได , ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันใน
หลัก จรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมขาราชการ  พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตอง ละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงเทศบาลตําบลหนองสรวง  ควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน อบต.บาเจาะ  ไดจัดทํา มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของ อบต.บาเจาะ  ” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจํา  ทุกระดับ
นําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง  
ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเปนสากล  
  3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปน  เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของ อบต.บาเจาะ  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  
  3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สราง  ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ
ตอสังคมตามลําดับ  
  3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  



4. เปาหมาย/ผลผลิต คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ อบต.บาเจาะ   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของ อบต.บาเจาะ  เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุกคน
พึงยึดถือเปน แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพรประชาสมัพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของ อบต.บาเจาะ  เปดเผยเปนการท่ัวไปแก
สาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ
เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ งานกฎหมายและงานการเจาหนาท่ี สํานักปลัด อบต.บาเจาะ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของอบต.บาเจาะ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุงสูการเปน  ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ
รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือให  ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส  สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต ” มี
เปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอ
แผนยุทธศาสตรฯ ขางตน อบต.บาเจาะ  จึงไดกําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริต
ข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ  ปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการฝาย ประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  
  3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิก สภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 
 5. พ้ืนท่ีดําเนินการ อบต.บาเจาะ   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการปลูกจิตสํานึก  
  2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด อบต.บาเจาะ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 1.2 
 
 

 



 
โครงการปกปองสภาบันของชาติประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ตําบลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

โครงการ  ปกปองสภาบันของชาติ  
แผนงาน เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
1. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีปกครองดวยระบบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มา
ตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน  และเปนหนาท่ีของปวงชนชาวไทยทุกคนท่ีรวมกันธํารงรักษาใหคงอยูตอไปใน
อนาคต  จึงเปนหนาท่ีสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลท่ีเปนหนวยงานใกลชิดกับประชาชนในพ้ืนท่ีจะตอง
กระตุนเตือนใหเยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันของกษัตริย    โดยแสดงออกในกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
นอกจากนั้นในวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะเล็งเห็นถึง
ความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดโครงการปกปองสภาบันของชาติ สงเสริมใหประชาชนไดแสดงออกความ
จงรักภักดี ความสําคัญของสภาบันในชาติตอไป 

2. วัตถุประสงค   
  2.1 เพ่ือปลูกฝงความรักเทิดทูนตอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
 2.2 เพ่ือความรักความผูกพันระหวางคนครอบครัวใหแนนแฟนยิ่งข้ึน 
 2.3  เพ่ือเปนแบบอยาง และสรางความสัมพันธอันดีระหวาง บาน วัด มัสยิด  
 โรงเรียน 
3. เปาหมาย     

ผลผลิต 
1. ขาราชการ พนักงานจาง สวนราชการในพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป จํานวน 400 คน          
ผลลัพธ   
1. กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ  และมีความภาคภูมิใจในชาติ ศาสน กษัตริย 
2. กลุมเปาหมายมีความรักและความผูกพันอันดีกับบุคคลในครอบครัว 
3. สรางมิตรภาพ ภาคีเครือขาย สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

4. ข้ันตอนการดําเนินงาน   
4.1 เสนอโครงการ  
4.2 ประชุมชี้แจง 
4.3 แตงตั้งคณะทํางาน 
4.4 ดําเนินงานตามโครงการ 
4.5 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
4.6 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 

 
 
 



 
5.  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน  ปงบประมาณ  2560 
ผูรับผิด 
ชอบ 

ต.ค 
60 

พ.ย 
60 

ธ.ค 
60 

ม.ค 
61 

ก.พ 
61 

ม.ีค 
61 

เม.ย 
61 

พ.ค 
61 

ม.ิย 
61 

ก.ค 
61 

ส.ค 
61 

ก.ย 
61 

1.โครงการปกปองสภาบันของชาติ             สํานัก
ปลัด 

6.  กิจกรรม 
 กิจกรรมบรรยายใหความรู เก่ียวกับสถาบันของชาติ 

กิจกรรมทําความสะอาดท่ีสาธารณะ ถนนตามหมูบาน มัสยิด กูโบร สุสาน 
 กิจกรรมปลูกตนไม ทําความดีถวายความจงรักภักดี รัชกาลท่ี 9 และราชกาลท่ี 10  
7.คาใชจายในการจัดโครงการ 
  รวมท้ังส้ิน   เปนเงิน 50,000 บาท 
  
 8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 ขาราชการ พนักงานจาง ประชาชน มีความตระหนัก  และมีความมุงม่ันในการดํารงรักษา
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ใหคงอยูตลอดไป 

8.2  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  มีความม่ันคงเจริญรุงเรืองสืบไป 
9. สถานท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ   
10. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ   
11. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  11.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 
หลักการและเหตุผล 
 
                   อุบัติเหตุทางถนนเปนสาเหตุสําคัญในลําดับตน ๆ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน 
รวมท้ัง ทําใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐตองสูญเสียงบประมาณในการเยียวยาและแกปญหาใน 
แตละปเปนจํานวนมาก จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดท่ีมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศเดิน
ทางเขามาเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานตของทุกป และเปน
จังหวัดท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในลําดับตน ๆ ของประเทศ 
 
                   โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงยังคงมีความจําเปนท่ีตองดําเนินการ
ตอเนื่อง และจริงจังตอไป เพ่ือลดจํานวนอุบัติเหตุทางถนนและจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตลงใหไดมากท่ีสุด 
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงรายจึงไดจัดทํา “โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ” ข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมของผูขับข่ีและยานพาหนะ โดยเฉพาะในชวงเทศกาล
สําคัญ ไดแก เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต เทศกาลสําคัญประจําจังหวัด ชวงฤดูฝน และในชวงท่ีมีวันหยุด
ตอเนื่องกันตั้งแต ๔ วันข้ึนไป รวมท้ังรณรงคเพ่ือกระตุนเตือนใหประชาชนเกิดจิตสํานึกในการชวยกันปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุงท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวน
รวมในการรับผิดชอบตอสังคมดวยการเสริมสรางความปลอดภัยในระบบการขนสงทางถนน ท้ังนี้การดําเนิน
โครงการรณรงคฯ เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคมขนสงของกระทรวงคมนาคม ยุทธศาสตรท่ี 
๓ การพัฒนาระบบการขนสงใหไดมาตรฐานความปลอดภัย และยุทธศาสตรท่ี ๒ ของกรมการขนสงทางบก  
การพัฒนาสงเสริมและกํากับดูแลการขนสงทางถนนใหมีความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
วัตถุประสงค 
 
๑.   เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี 
๒.   เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยในการใชรถใชถนน โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
๓.   เพ่ือสงเสริมความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และเอกชนในการแกไขปญหา
อุบัติเหตุ 
๔.   เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของอบต.บาเจาะ  
๕.   เพ่ือกํากับดูแลการเดินรถโดยสารสาธารณะใหมีความพรอมท้ังสภาพตัวรถและผูขับรถ ในการอํานวย
ความสะดวก ปลอดภัย และสรางความม่ันใจในการเดินทางแกผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะ 
 
วิธีดําเนินการ 
                   จัดกิจกรรมรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอยางตอเนื่องใหครอบคลุมตลอดท้ัง
ปงบประมาณ ๒๕61-2564 โดยเฉพาะในชวงเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต เทศกาลสําคัญประจําจังหวัด 
ในชวงฤดูฝน และในชวงท่ีมีวันหยุดตอเนื่องกันตั้งแต ๔ วันข้ึนไป 
 
พ้ืนท่ีดําเนินการ  อบต.บาเจาะ 



ดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-2564 
ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ   
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ผูใชรถใชถนนมีจิตสํานึกในความปลอดภัย 
๒. ผูใชรถใชถนนมีพฤติกรรมการขับข่ีท่ีถูกตองและปลอดภัย 
๓. อุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนราธิวาสลดนอยลง 
๔. ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ีเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน 
๕. เสริมสรางบรรยากาศการทองเท่ียวของจังหวัดนราธิวาส 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือโครงการ                 โครงการสรางจิตสํานึกอยูรวมกันอยางสมานฉันทป 2560 
หนวยงานรับผิดชอบ       องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
งบประมาณ                 10,000 บาท  
  
********************************************************************************************* 
  
1)หลักการและเหตุผล 
 
                  รัฐบาลชุดปจจุบัน กําหนดใหการสรางความปรองดองความสมานฉันท เปนนโยบายเรงดวนท่ีจะ
เริ่มดําเนินการในปแรก โดยนําประเทศไทยสูสังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันท เริ่มจากแกไขปญหาการ
แบงกลุมแบงฝาย ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากความแตกแยกทางความคิด โดยเฉพาะในเรื่องอุดมการณทางการเมือง 
จนกลายเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนั้น การประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจใหประชาชนท่ัว
ประเทศ เกิดความรัก สามัคคี เพ่ือเปนพลังในการพัฒนาประเทศชาติ และมีสวนรวมในการลดความแตกแยกใน
สังคมอยางเปนรูปธรรม จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองดําเนินการ โดยผานสื่อและชองทางการสื่อสารอ่ืน ๆ  ไปยัง
กลุมเปาหมาย ท้ังทางตรงและทางออม 
                  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ในฐานะเปนหนวยงานใกลชิดกับประชาชนในพ้ืนท่ี จึงเผยแพร
ขอมูลขาวสาร ใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจ เพ่ือเปนพลังในการพัฒนาประเทศชาติ และมีสวนรวมใหเกิด
เปนสังคมท่ีมีความรัก ความเขาใจ เอ้ืออารีตอกัน สรางความเปนปกแผนในชาติโดยรวมอยางม่ันคงและยั่งยืนใน
สังคมอยางเปนรูปธรรม  จึงไดจัดทําโครงการโครงการสรางจิตสํานึกอยูรวมกันอยางสมานฉันทป 2560 
 
2)วัตถุประสงค 
   
                    -เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ี ตระหนักถึงปญหาและภัยคุกคามท่ีเกิดจากการใช
ความรุนแรง และใชแนวทางสันติวิธีในการแกไขปญหา 
                   -เพ่ือประชาสัมพันธกระตุนใหประชาชนในพ้ืนท่ี เกิดความรัก ความสามัคคี และรวมมือสราง
ความสงบสุข สมานฉันทใหเกิดข้ึนในสังคมไทย  
3. เปาหมาย     

ผลผลิต 
1. ขาราชการ พนักงานจาง สวนราชการในพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป  
ผลลัพธ   
1. กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ  และมีความภาคภูมิใจในชาติ ศาสน กษัตริย 
2. กลุมเปาหมายมีความรักและความผูกพันอันดีกับบุคคลในครอบครัว 
3. สรางมิตรภาพ ภาคีเครือขาย สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

4. ข้ันตอนการดําเนินงาน   
4.1 เสนอโครงการ  
4.2 ประชุมชี้แจง 
4.3 แตงตั้งคณะทํางาน 
4.4 ดําเนินงานตามโครงการ 



4.5 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
4.6 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 

6)ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
 

7)พ้ืนท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
9)งบประมาณ  10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
11)ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
  11.1 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตระหนักถึงผลรายท่ีเกิดจากการใชความรุนแรงหันมาใชแนวทาง
สันติวิธีในการแกไขปญหาและมีสวนรวมลดความแตกแยกในสังคมอยางเปนรูปธรรม ชวยกันแกไขปญหาภัย
คุกคามตอชาติ    
  11.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี   เกิดความรัก ความสามัคคี และ รวมมือกันสรางความสงบสุข ให
เกิด ข้ึน ในสังคมไทย เนนการมีสวนรวมของ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนในพ้ืนท่ี  
                            
                                            *************************** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือโครงการ                   โครงการเรียนรูสิทธิหนาท่ีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
๑.หลักการและเหตุผล 

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือ ระบอบการปกครองซ่ึงมุงเนนการใหความสําคัญ
ของภาคประชาชนเปนหลัก โดยการกระทําใด ๆ ของรัฐบาลจะตองไดรับการยินยอมและเห็นดวยจาก
ประชาชนสวนใหญในประเทศนั้น ๆ เพ่ือใหการดําเนินการตามนโยบายใด ๆ  ของรัฐบาลนั้นเปนไปตามท่ี
ประชาชนซ่ึงเปนผูใชอํานาจเลือกตั้งมาใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงจะเห็นไดอยางชัดเจนวาการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยนั้นไดใหความสําคัญแกประชาชนในการเปนกลไกหลักในการดําเนินการตาง ๆ ของ
ประเทศ และสําหรับในประเทศไทยของเรานั้นเปนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการใช
รูปแบบประชาธิปไตยทางออม กลาวคือไดจัดใหมีการเลือกตั้งเพ่ือท่ีจะไดตัวแทนของประชาชนมาใชอํานาจใน
ดานนิติบัญญัติ และอํานาจบริหาร และนอกจากรูปแบบดังกลาวแลวก็ยังไดมีรูปแบบการเมืองการปกครองท่ี
เราเรียกกันวา “การเมืองภาคประชาชน”อีกดวย ซ่ึงการเมืองภาคประชาชนชนนั้นก็คือการท่ีประชาชน
โดยท่ัวไปตองเขาใจถึงสาระสําคัญของประชาธิปไตยวาประชาชนและชุมชนมีสิทธิหนาท่ีอยางไร การปกปอง
คุมครองสิทธิประโยชนของตนและชุมชนเปนอยางไร และตองเขาใจหลักการของการเมืองภาคตัวแทน 
ความสําคัญของการเลือกตั้ง ทําไมตองไปเลือกตั้ง และเลือกตั้งตัวแทนของเราไปทําอะไรก็เพ่ือใหมาบริหาร
จัดการผลประโยชนใหเกิดกับประชาชน ชุมชน และสังคมโดยรวม ความเขาใจเก่ียวกับ การเลือกตั้งท่ีผิดหรือ
การไมสนใจและไมใหความสําคัญกับการเมืองระบบตัวแทนจะเกิดผลกระทบอยางไร  และท่ีสําคัญก็คือการ
มุงเนนใหประชาชนไดเห็นวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นไมไดจบเพียงแคการหยอนบัตรลงคะแนน
เทานั้น แตสิ่งสําคัญท่ีตองคํานึงถึงอีกดานหนึ่งคือการสรางความ เขมแข็งของการเมืองภาคประชาชนใหมีสวน
รวมในการจะตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การจัดการ เรื่องราวตางๆ รวมแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมอยาง
เขาใจ มีเหตุผล โดยสนัต ิเนื่องจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือการปกครองของประชาชนนั่นเอง  

  
 

ในการนี้ทางองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาการเมืองภาคตัวแทน
ควบคูกับการพัฒนาการเมืองภาคประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเยาวชนของชาติ ซ่ึงทาง
สํานักงานไดมีหนาท่ีหลักในการพัฒนาและปลูกฝงใหเยาวชนไดเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญท่ีและความ
เขาใจถึงความสําคัญของการเมืองภาคตัวแทน โดยเฉพาะอยางยิ่ง บทบาทของเยาวชนในการพัฒนาการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เพ่ือใหเยาวชนไดเขาใจถึงสิทธิ เสรีภาพ บทบาท หนาท่ีของตน ชุมชน 
การมีสวนรวมจัดการปญหาของชุมชนเพ่ือประโยชนของทุกคนในสังคมอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  ตามหลักการ
กระจายอํานาจซ่ึงถือเปนการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีสําคัญของเยาวชน จึงไดกําหนดจัดโครงการโครงการ
เรียนรูสิทธิหนาท่ีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ข้ึน 
๒.วัตถุประสงค 

๒.๑ เขาใจถึงภาพรวม สาระสําคัญของประชาธิปไตย และตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิเสรีภาพ
ของเยาวชน ในฐานะท่ีเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ 

๒.๒ เขาใจถึงความสําคัญของการเมืองระบบตัวแทนและภาคประชาชน  และผลกระทบท่ีเกิดกับตน
และสังคม  

๒.๓ แลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  



๒.๔ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปขยายผลในชุมชน หรือ สถานศึกษาของตนได 
 

๓.กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร พนักงาน พนักงานจาง และประชาชนท่ัวไป 
4. ข้ันตอนการดําเนินงาน   

4.1 เสนอโครงการ  
4.2 ประชุมชี้แจง 
4.3 แตงตั้งคณะทํางาน 
4.4 ดําเนินงานตามโครงการ 
4.5 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
4.6 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 

5)ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
 

6)พ้ืนท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
7)งบประมาณ  10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
 
 

8.)การติดตามและประเมินผล 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 

 

9.)ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.๑ เยาวชนไดพัฒนาศักยภาพตนเอง และมีภาวะความเปนผูนํา 
9.๒ เยาวชนไดเรียนรูการมีสวนรวมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
9.๓ เกิดความรวมมือ และสรางเครือขายเยาวชนในการประสานงานพัฒนาประชาธิปไตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ขอ 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ช่ือโครงการ    คายเด็กและเยาวชนรวมมือ รวมใจ รักษาส่ิงแวดลอม 

*********************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากในชวงเวลาท่ีผานมา  ในเขตพ้ืนท่ีพบปญหาการตัดไมทําลายปา  ซ่ึงเปน พ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ีเปน

สาเหตุใหเกิดน้ําทวมในจังหวัดนราธิวาส   
ตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  เปนตําบลหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวม

เปนพ้ืนท่ีกวาง ประชาชนหลายหมูบานท่ีอยูไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวม ไมวาจะเปนพ้ืนท่ีนา              
ท่ีสวน  ท่ีอยูอาศัย  ถนนพังเสียหาย  สรางความเดือดรอนใหแกประชาชนเปนอยางมาก   

องคการบริหารตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  ไดเล็งเห็นความสําคัญของปาไมและ
ผลกระทบจากปญหาท่ีเก่ียวของ จึงไดจัดกิจกรรมปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีปา คืนความอุดมสมบูรณใหแกธรรมชาติ
อยางยั่งยืน  จึงไดจัดทําโครงการคายเด็กและเยาวชน  รวมใจ รักษาสิ่งแวดลอม  ข้ึน 
   2. วัตถุประสงค  

2.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมในพ้ืนท่ีตําบลบาเจาะและฟนฟูสภาพปาเส่ือมโทรมใหคืนความอุดมสมบูรณ 
3.เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกใหเยาวชน ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการบํารุง  ดูแล  รักษาและ

อนุรักษปาใหมีความอุดมสมบูรณ 
๓. เปาหมาย 
          ๓.๑   ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
          ๓.๒  เยาวชนในตําบลบาเจาะ  
๔. วิธีดําเนินการ 
          ๔.๑   นําเสนอโครงการ 
          ๔.๒ แตตั้งคณะกรรมการ ดําเนินงาน 
          ๔.๓  ประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของทราบ 
          ๔.๔  ดําเนินการ ตามโครงการ 
          ๔.๕  ประเมินผล และรายงานผล 
๕.งบประมาณ 
           จากองคการบริหารสวนตําบลปากรอ   จํานวน  3๐,๐๐๐  บาท  
๖. ผูรับผิดชอบโครงการ 
         สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
๗. สถานท่ีดําเนินการ 
      องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
๘. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2561-2564 
 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
         ๙.๑  เพ่ิมพ้ืนท่ีปา พ้ืนท่ีสีเขียว ขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
         ๙.๒ เยาวชนไดรวมปลูกปาและดูแลรักษาตนไม    มีจิตสํานึกและความรูสึกเปนเจาของปาชายเลน 



ชื่อโครงการ : อบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กดอยโอกาสตําบลบาเจาะ ประจําป 2560 
โครงการท่ี   :         /2560 
สวนราชการ : สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
..........................................................................................................................................................
. 
1. หลักการและเหตุผล 

เด็กดอยโอกาสเปนเด็กและเยาวชน  ซึ่งประสบปญหาในดานคุณภาพชีวิตและปญหาความ
อบอุน  ปญหาภาวะทางอารมณ  โดยเฉพาะในเรื่องภาวะ ครอบครัว   เนื่องจากมีปจจัยที่จํากัดในการ
ดํารงชีวิตและมักขาดโอกาสทางสังคม  ซึ่งเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาสเหลานี้ลวนแลวแตเปนวัยท่ีกําลัง
เจริญเติบโตท้ังดานรางกาย จิตใจ และสติปญญาจึงควรไดรับการสงเสริมพัฒนาการในทุกๆ ดาน  เพราะ
เด็กเปนวัยที่กําลังเจริญเติบโตเปนผูใหญและเปนกําลังสําคัญของชาติ  หากเด็กดอยโอกาสเหลานี้ไดรับ
การสงเสริมปจจัยในการดํารงชีวิตไดอยางถูกตอง และเหมาะสมแลว ก็จะทําใหเด็กๆ มีพัฒนาการใน
ดานตางๆ ไดอยางสมวัยและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดเทาเทียมกับเด็กโดยทั่วไป 

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  จึงไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดโครงการนี้
ขึ้น เพ่ือใหเด็กเหลานี้ไดรับความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  มีความสัมพันธท่ีดีกับผูปกครอง  และ
สามารถนําประสบการณท่ีไดรับในการอบรมครั้งนี้  นําไปใชใหเกิดประโยชนในอนาคตและยังเปนการปู
พ้ืนฐานในการพัฒนาบานเกิดของตนเองไดอีกดวย 

2. วัตถุประสงค 
 ในการจัดโครงการดังกลาวนี้เพ่ือวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้  

1. เพ่ือเสริมสรางใหเด็กๆ มีคุณธรรม จริยธรรมใน การดํารงชีวิต และสามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

2. สรางขวัญและกําลังใจใหเด็กมีโอกาสกลาแสดงออก  และดําเนินชีวติในสังคมกวางขวางมากขึ้น 
3. เพ่ือสรางความอบอุน ความเชื่อมั่น  และความสัมพันธที่ดีระหวางผูปกครองกับเด็ก  
4. เพ่ือสนับสนุนใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กดอยโอกาสใหดีขึ้นและ

สามารถพ่ึงตนเองได 
5. เพ่ือเปนการอนุรักษ และสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณคาของวิถีชีวิตของชุมชน 

3. กลุมเปาหมาย 
- เด็กและเยาวชน ผูดอยโอกาส ในพ้ืนที่ตําบลบาเจาะ รวมทั้งส้ิน 75 คน 
- สตรี หรือผูปกครอง ซึ่งดูแลเด็กดอยโอกาส จํานวน 75 คน   

รวมทั้งส้ิน จํานวน 150 คน 
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4. วิธีดําเนินการ 
 ในการจัดโครงการครั้งนี้จะมีวิธีการดําเนินงานดังตอไปนี ้
     1. สํารวจกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีตําบลบาเจาะ 
     2. จัดทําแผนโครงการ ขออนุมัติโครงการ 
     3. ประชุมเพ่ือประสานงาน วิทยากรใหความรูและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
     4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการท่ีเสนอ 
     5. ติดตาม ประเมินผล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ลานสนาม องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  วันท่ี     มิถุนายน  2560 

7. งบประมาณ 
  ใชงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
 เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ   

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
- สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวดันราธิวาส    

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาสไดพัฒนาศักยภาพในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนาของตนได
อยางทัดเทียมกับเด็กกลุมอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ทําใหเด็กๆ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

 3. ทําใหสรางขวัญและกําลังใจใหเด็กมีโอกาสกลาแสดงออก  และดําเนินชีวิตในสังคมกวางขวาง
มากขึ้น 

 4. ทําใหสรางความอบอุน ความเชื่อมั่น  และความสัมพันธที่ดีระหวางผูปกครองกับเด็ก  

 5. ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กดอยโอกาสใหดีขึ้นและสามารถ
พ่ึงตนเองได 

 

 

 

 



ช่ือโครงการ                   โครงการเครือชายเยาวชนรักประชาธิปไตย 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
๑.หลักการและเหตุผล 

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือ ระบอบการปกครองซ่ึงมุงเนนการใหความสําคัญ
ของภาคประชาชนเปนหลัก โดยการกระทําใด ๆ ของรัฐบาลจะตองไดรับการยินยอมและเห็นดวยจาก
ประชาชนสวนใหญในประเทศนั้น ๆ เพ่ือใหการดําเนินการตามนโยบายใด ๆ  ของรัฐบาลนั้นเปนไปตามท่ี
ประชาชนซ่ึงเปนผูใชอํานาจเลือกตั้งมาใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงจะเห็นไดอยางชัดเจนวาการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยนั้นไดใหความสําคัญแกประชาชนในการเปนกลไกหลักในการดําเนินการตาง ๆ ของ
ประเทศ และสําหรับในประเทศไทยของเรานั้นเปนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการใช
รูปแบบประชาธิปไตยทางออม กลาวคือไดจัดใหมีการเลือกตั้งเพ่ือท่ีจะไดตัวแทนของประชาชนมาใชอํานาจใน
ดานนิติบัญญัติ และอํานาจบริหาร และนอกจากรูปแบบดังกลาวแลวก็ยังไดมีรูปแบบการเมืองการปกครองท่ี
เราเรียกกันวา “การเมืองภาคประชาชน”อีกดวย ซ่ึงการเมืองภาคประชาชนชนนั้นก็คือการท่ีประชาชน
โดยท่ัวไปตองเขาใจถึงสาระสําคัญของประชาธิปไตยวาประชาชนและชุมชนมีสิทธิหนาท่ีอยางไร การปกปอง
คุมครองสิทธิประโยชนของตนและชุมชนเปนอยางไร และตองเขาใจหลักการของการเมืองภาคตัวแทน 
ความสําคัญของการเลือกตั้ง ทําไมตองไปเลือกตั้ง และเลือกตั้งตัวแทนของเราไปทําอะไรก็เพ่ือใหมาบริหาร
จัดการผลประโยชนใหเกิดกับประชาชน ชุมชน และสังคมโดยรวม ความเขาใจเก่ียวกับ การเลือกตั้งท่ีผิดหรือ
การไมสนใจและไมใหความสําคัญกับการเมืองระบบตัวแทนจะเกิดผลกระทบอยางไร  และท่ีสําคัญก็คือการ
มุงเนนใหประชาชนไดเห็นวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นไมไดจบเพียงแคการหยอนบัตรลงคะแนน
เทานั้น แตสิ่งสําคัญท่ีตองคํานึงถึงอีกดานหนึ่งคือการสรางความ เขมแข็งของการเมืองภาคประชาชนใหมีสวน
รวมในการจะตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การจัดการ เรื่องราวตางๆ รวมแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมอยาง
เขาใจ มีเหตุผล โดยสนัต ิเนื่องจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือการปกครองของประชาชนนั่นเอง  

  
ในการนี้ทางองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไดเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ

ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเยาวชนของชาติ ท่ีจะเรียนรูดเก่ียวกับประชาธิปไตย เพ่ือเปนเครือขาย พลัง
ประชาชนในการปกปองประชาธิปไตยในอนาคต และปลูกฝงใหเยาวชนไดเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญท่ี
และความเขาใจถึงความสําคัญเก่ียวกับประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่ง บทบาทของเยาวชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เพ่ือใหเยาวชนไดเขาใจถึงสิทธิ เสรีภาพ บทบาท หนาท่ีของตน 
ชุมชน การมีสวนรวมจัดการปญหาของชุมชนเพ่ือประโยชนของทุกคนในสังคมอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  ตาม
หลักการกระจายอํานาจซ่ึงถือเปนการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีสําคัญของเยาวชน จึงไดกําหนดจัดโครงการ
โครงการเรียนรูสิทธิหนาท่ีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ข้ึน 
 
๒.วัตถุประสงค 

๒.๑ เขาใจถึงภาพรวม สาระสําคัญของประชาธิปไตย และตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิเสรีภาพ
ของเยาวชน ในฐานะท่ีเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ 

๒.๒ เขาใจถึงความสําคัญของการเมืองระบบตัวแทนและภาคประชาชน  และผลกระทบท่ีเกิดกับตน
และสังคม  

๒.๓ แลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  



๒.๔ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปขยายผลในชุมชน หรือ สถานศึกษาของตนได 
 

๓.กลุมเปาหมาย 
 เยาวชนในตําบลบาเจาะ  จํานวน 6 หมูบาน 
4. ข้ันตอนการดําเนินงาน   

4.1 เสนอโครงการ  
4.2 ประชุมชี้แจง 
4.3 แตงตั้งคณะทํางาน 
4.4 ดําเนินงานตามโครงการ 
4.5 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
4.6 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 

5)ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
 

6)พ้ืนท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
7)งบประมาณ  5,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
 

8.)การติดตามและประเมินผล 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 

 

9.)ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.๑ เยาวชนไดพัฒนาศักยภาพตนเอง และมีภาวะความเปนผูนํา 
9.๒ เยาวชนไดเรียนรูการมีสวนรวมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
9.๓ เกิดความรวมมือ และสรางเครือขายเยาวชนในการประสานงานพัฒนาประชาธิปไตย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากผูรูสูเด็กเยาวชน 
------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมข้ึนอยูกับองคประกอบท่ีแวดลอมในทองถ่ินนั้น ๆ เปนตัวกําหนด
รากฐานทางภูมิปญญาดั่งเดิมท่ีสืบทอดมา  วัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ
เพราะการพัฒนาควรยืนอยูบนรากฐานของตนเองและภูมิปญญาของชุมชนและสังคม ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนา
ท่ีสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว โดยจะตองดําเนินงานในลักษณะองครวม คือ การสรางความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองและสรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน โดยทุกฝายมีสวนรวมในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมอันดี
งามโดยริเริ่มในระดับทองถ่ิน ซ่ึงแนวทางการพัฒนาควร เสริมสรางความตระหนักในคุณคาของความพอเพียง 
โดยใชคุณธรรมเปนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน 
ศาสนาและสถาบันการศึกษา  

จากแนวคิดขางตน  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไดเล็งเห็นถึงประโยชน ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ความสําคัญของความรูศาสตรแหงทองถ่ิน  จึงมีแนวคิดท่ีจะอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน โดย
นําเยาวชนในตําบลเปนแกนหลัก และสืบทอดศาสตรเหลานี้ตอจึงไดเกิดโครงการ ถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน
จากผูรูสูเด็กเยาวชน 
2.วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางองคความรู และกระตุนใหเยาวชนทองถ่ินตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน โดยนํา
หลักคุณธรรมมาใชในการดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียงได  

2. เพ่ืออนุรักษ สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินท่ีถูกตองตามแบบฉบับ ใหคงอยูสูเยาวชนตลอดไป  
3. เพ่ือสรางทัศนคติ คานิยม ใหเยาวชนเกิดความรักถ่ินฐาน หวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม อันดีงาม

ใหอยูคูสังคมไทย  
4. เพ่ือใหเยาวชนเห็นคุณคาและมีทักษะชีวิต สามารถนําไปใชเปนหลักคิดและหลักปฏิบัติไดใน

ชีวิตประจําวัน รวมถึงในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
5. เพ่ือใหเยาวชนนําความรูทางวิชาการไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม บนพ้ืนฐานจิตใจท่ี

สํานึกในคุณธรรม  
3. เปาหมาย  เยาวชนในตําบลบาเจาะ  จํานวน 6 หมูบาน 
4 สถานท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
5.ระยเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔    
6.วิธีดําเนินการ 
 

ข้ันตอน/กิจกรรม พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานวิเคราะห และ
ประมวลผล 

            

๒) จัดตั้งคณะกรรมการคําเนินโครงการ             
๓) จัดทําประกาศแตงตั้งคณะทํางานในการ
วางแผนรูปแบบกิจกรรม 

            

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGIQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.lomkaolocal.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D236%3A2012-05-22-07-22-28%26catid%3D34%3A2012-01-22-09-07-29%26Itemid%3D61&ei=5l2FU6T9ItCJuASC_YCgCQ&usg=AFQjCNGJybnVbOj5wmBRngPIGY3diQXCyA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGIQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.lomkaolocal.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D236%3A2012-05-22-07-22-28%26catid%3D34%3A2012-01-22-09-07-29%26Itemid%3D61&ei=5l2FU6T9ItCJuASC_YCgCQ&usg=AFQjCNGJybnVbOj5wmBRngPIGY3diQXCyA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGIQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.lomkaolocal.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D236%3A2012-05-22-07-22-28%26catid%3D34%3A2012-01-22-09-07-29%26Itemid%3D61&ei=5l2FU6T9ItCJuASC_YCgCQ&usg=AFQjCNGJybnVbOj5wmBRngPIGY3diQXCyA


ข้ันตอน/กิจกรรม พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔) ประสานงานเครือขายการทํางาน              
๕) ดําเนินการประชาสัมพันธชุมชน
กลุมเปาหมาย 

            

๖) ประสานงานวิทยากรและสถานท่ีการจัด
โครงการ 

            

๗) คณะทํางานประชุมรวมวางแผนหลักสูตร
อบรม 

            

๘) ดําเนินการติดตามกลุมเปาหมายกอนการ
อบรม 

            

๑๐) ประเมินผลกิจกรรมแตละกิจกรรม             
๑๑) สรุปผลโครงการ             

 
8.งบประมาณ 20,000 (สองหม่ืนบาทถวน) 

9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ดานผลผลิต ดานผลลัพภ ผลกระทบ 
ผูเขารวมกิจกรรมแตละกิจกรรม
ไมนอยกวา ๘๐ % ของ
กลุมเปาหมาย 
เครือขายการบริหารจัดการ
ชุมชน อยางนอย ๑ เครือขาย 
ไดเอกสารสรุปรวบรวมองค
ความรูการจัดกิจกรรม  
 

เยาวชนและชุมชนทองถ่ินเกิด
ทัศนคติท่ีดีตอภูมิปญญาทองถ่ิน
กอใหเกิดการรักถ่ินฐานบานเกิด 
เกิดกระบวนการเรียนรูแบบ
พ่ึงพาตนเองโดยใชหลักธรรมนํา
ความรู  สรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน  
เกิดเครือขายความรวมมือ
ระหวางชุมชน องคกร หนวยงาน
ในทองถ่ิน และวิทยาลัยภูมิปญญา
ชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน
ดานวัฒนธรรม  
เกิดแหลงเรียนรูดานประเพณี
และวัฒนธรรมท้ังภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยภูมิปญญาทองถ่ิน
เพ่ือการเรียนรู และตอยอดองค
ความรูของชุมชน 

 ชุมชนเขาใจบทบาทและ
หนาท่ีของวิทยาลัย ฯ เพ่ิมมาก
ข้ึน 
 เยาวชนและ ชุมชนเกิดความ
ตื่นตัวและเห็นถึงบทบาทของ
สตรีในการชวยยกระดับชุมชน
เพ่ิมมากข้ึน พรอมท้ังหันมาให
ความสําคัญและรวมใจกัน
อนุรักษใหภูมิปญญาอยูอยาง
ยั่งยืนในชุมชนไปชั่วลูกหลาน 
 เยาวชนและ ชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ทัศนคติ และ
คานิยม ตอหลักปฏิบัติ ในการนํา
หลักธรรมมาใช ในชีวิตประจําวัน 
รวมถึง ในการอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 



 
 
 
 
 

ขอ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร 
    ปกครองสวนทองถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว 3 ฉบับ ปจจุบัน  ท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการ
เปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน  ความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต ” มี
เปาหมาย หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ  50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การ
บริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี  ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรม
แตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได  กําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption 
Perception Index : CPI) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการ  กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจาก
สวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการ  ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ  ประชาชนใน
ทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และ
สงเสริมใหองคกรปกครองสวน ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวม
ในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการ  กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ี
จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง  ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  
ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความขม
ข่ืนใจใหแก  คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบ  กับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวน  ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว 
เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนได  เชนเดียวกัน เพียงแต
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมี  
โอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ
มากกวา แมวา โอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมาก
เทากับท่ีคนทํางานในหนวยงาน  ราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผง  ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคน
นอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ  ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ



ปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งใน
การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ี  ท่ัว
ประเทศตอไป  
 

3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยการจัดทําแผน ปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน                     
อยางนอย 1 ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
   6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ  
   6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖4)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน -  บาท 
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ   
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ - 
มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง - มี
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถ
ปองกันการทุจริตของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถ่ินได – ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ)  

----------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
   พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  เปน
บุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการ  ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตอง
เริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ  จะตองมีมาตรฐานใน
การทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได  
ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และ
การใหบริการท่ีเปน ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ  หนาท่ีของอบต.ตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวม  ของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วา
ดวยหลักเกณฑและ  วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิด  ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
หลักคุณธรรม  จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมี
มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงาน บุคคลข้ึน  

2. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของอบต. 
   3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใส
สามารถตรวจสอบได  
   3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดาน
บริหารงานบุคคล  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของ อบต.ใหมีประสิทธิภาพ
ไดคนดี คนเกงเขามา ทํางาน  
3. เปาหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของอบต. 
 จํานวน 1 มาตรการ  
4. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ   
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน  
  5.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   5.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล   
   5.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   5.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  



6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
9. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
  9.1 ผลผลิต  
    –มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของอบต. จํานวน 1 มาตรการ  
   - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
  9.2 ผลลัพธ  
   - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลไม นอยกวา 90 %  
   - บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ 3  
   - การบริหารงานบุคคลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายก องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ ปลัดอบต.บาเจาะ และหัวหนาสวนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
    องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ   เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา  บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจ
หนาท่ีของ อบต.  หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหอบต.มีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ  บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ อบต.นั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับ
ฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ  อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ  
บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
เพ่ือใหเปนไปตาม วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา  ดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการ  
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการ ของประชาชน  
   3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  
   3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
   3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหนงหนาท่ีราชการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ปลัด อบต.  และ
หัวหนาสวนราชการ ประกอบดวย  นายกอบต.บาเจาะ มอบหมายใหรองนายก บาเจาะ  นายกองคการ
บริหารสวนตําบลบาเจาะมอบหมายใหปลัดอบต.บาเจาะ รองปลัดอบต.บาเจาะ และหัวหนา  สวนราชการ 
ปลัดอบต.บาเจาะมอบหมายใหรองปลัดอบต.บาเจาะ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับ
และหนังสือสั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  



   6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด อบต.บาเจาะ 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน   
  10.2 ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี  - ประชาชนไดรับ
ความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน ”       
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนใน
การพัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความ
ดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่อง  ลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ  ราชการของ
ผูใตบังคับบัญชา  
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ขาราชการ พนักงานองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  โดยแตงตั้งปลัดอบต.เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการ
เปนกรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ  
   6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลบา
เจาะ โดยประกอบดวยนายกอบต.  ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ 
และขาราชการท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ  
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาได
พิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น  เก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการ
ปริมนผลการปฏิบัติราชการ  
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
เทศบาลตําบลหนองสรวง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
พิจารณาทบทวนผลการ  พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  เสนอมา โดยใช
หลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดนราธิวาส  เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานอบต.จังหวัดนราธิวาส 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ชวงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน  และ กันยายน – ตุลาคม  ของทุก
ปงบประมาณ     
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ งานบุคลากร สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 
 



1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
แนวทางเดียวกันและ  สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝาย  บัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  จัดทํา
ทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความ  คุมคาและมีประสิทธิภาพลด
ขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตาม  ข้ันตอน
ของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกร
ปกครองสวน  ทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานของ องคการ
บริหารสวนตําบลบาเจาะ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือท่ี เก่ียวของ  
   3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจายตามงบประมาณ ท่ีตั้งไว  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ (หวงวันท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวันท่ี 30 กันยายน)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการท่ี เก่ียวของ  
   10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และ
เปนไปในทิศทาง เดียวกัน  
   10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมี
การบริหารราชการ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุด
กับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และ
แกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง  
   3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร  
   3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน  
   3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน  
    4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง  
   6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของ
จํานวนงบประมาณ  
   6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  
   6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
   6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
   6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบรหิารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมี
ประสิทธิภาพ  
   10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  
   10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาเปน ประโยชนกับประชาชน 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได  
   3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
   3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผู
เสนองานในการจัดหา พัสดุ  
   6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หนวยงานถึงความเก่ียวของกับผู เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
   10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
   10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา
บริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ  หนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น 
การท่ีเทศบาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวย
ความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  ท้ังนี้ ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือ  จัดจาง ใหสวนราชการ
ดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ  ประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน  ดังนั้น เพ่ือใหการ
บริหารงบประมาณของอบต.เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด  ประโยชนสูงสุด
แกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 
เพ่ือให ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางของอบต.ทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการ
และกิจกรรมตางๆ ของ อบต.  
   3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลัก                
ธรรมาภิบาล  
   3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลท่ีดําเนินการ
ตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไรสาย  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  และชุมชนตางๆ ภายในเขต องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง  
    - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง  
    - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
   6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของ องคการ
บริหารสวนตําบลบาเจาะ  ไดแก ทางเว็บไซต บอรด  ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงาน
ราชการ เปนตน   



7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักคลัง องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
    10.1 ผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง  
    10.2 ผลลัพธ  
    - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 
ของโครงการท่ีจัดซ้ือ จัดจางท้ังหมด  
    - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  – สามารถลดปญหา
การรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ  แก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ  
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให
เกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไมเลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน และใหประชาชน  สามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือ  ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One 
Stop Service) ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ  
สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ีและภารกิจของ อบต.  ติดตามความ
คืบหนา และแจงผล  การดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละ
กระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการท่ี เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดาน
เอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนด  ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบ  บัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือ
ใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวย  
ความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ  นอกจากนี้ เทศบาล
ตําบลหนองสรวง  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม  
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา , ดานไฟฟา
สาธารณะ, ดานระบบ ระบายน้ํา , ดานน้ําเพ่ือการบริโภค , ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ดานการ
สงเสริมกีฬา , ดานการสงเสริมผูสูงอายุ , ดานการ สงเสริมผูดอยโอกาส , ดานงานสาธารณสุข , ดานการ
สงเสริมการพัฒนาสตรี , ดานการสงเสริมอาชีพ , ดานการปองกันและ  บรรเทาสาธารณภัย , ดานการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน , ดานการสงเสริมการทองเท่ียว , ดานการ  จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม , ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาล (การ แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนา การลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด  การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน  กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชน  ไดรับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไมเลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม เลือกปฏิบัติ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ , 



ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ดานการสงเสริมกีฬา , ดาน
การสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงาน สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
, ดานการสงเสริมอาชีพ , ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย , ดานการ  สงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน , ดานการสงเสริมการทองเท่ียว , ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดลอม , ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไข
ปญหาไฟปาและหมอก  ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลง น้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการ น้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี)  
   6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ  
9. ผูรับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ  
    10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน  
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
    องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนใน
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเปน  หนาท่ีตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล2537 แกไขถึงปจจุบัน  และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ี
ของเทศบาลและในการ ปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา  อบต. การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน นั้น เทศบาลในฐานะผูใหบริการ
ก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแก  ประชาชน
มากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะ
ทราบถึงความ  พึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  ท่ี
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ี  ของอบต.ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของ  ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย  หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น  จะตอง
กอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ โดยให
เทศบาลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการ  สาธารณะจากอบต. ของตัวชี้วัด
ท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพ่ือประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงาน  จาง อีกท้ังเพ่ือ



เปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึง
จําเปนตองมี โครงการนี้ข้ึนมา  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิด
ความพึงพอใจ  
   3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการ
ใหบริการ โดยยึด ประโยชนสุขของประชาชน  
   3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง 
ตอป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
   6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตอบต.ตามรูปแบบท่ีกําหนด  
   6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลทราบ  
   6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน  
   6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ  
   6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแก
ประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  
   เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบรหิารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของ ผูรับบริการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท/ป  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานของเทศบาล 
จํานวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ  
    – ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80  
    - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
      
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

ขอ 2.3 
 
 
 
 
 



 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน  
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น  
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กําหนดใหองคกรปกครองสวน  ทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอย
ตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของ  ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือ
ปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ี  ผานมา
ไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการ
ดังกลาวอยาง  ตอเนื่องทุกปนั้น  เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอย
เกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด  ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา 
สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการ  ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยาง
นอยมีผลการประเมินไมตากวาปท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง  
กระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน
โดยยึดกรอบแนว  ทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ี
ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
   3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ใหสั้นลง  
   4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
   4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป  
   4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
   4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู ผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
6. วิธีดําเนินการ  
    6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ 
ปรับปรุงข้ันตอนและ ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่อง



ใดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ  ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา  
   6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ี  นายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบ
โดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดง ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ   
   6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาว
มาปรับปรุงการปฏิบัต ิราชการ  
   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและ
ผูบริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การใหบริการของ เจาหนาท่ี  
   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให
ประชาชนมีความศรัทธา ตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีเปน  ท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา 
“การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชน  สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการ  ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง  ความตองการ
ของประชาชน ” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการ
บริหาร  ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย  อยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ  ตองการของประชาชน  
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีของอบต.ตองเปนไปเพ่ือ  ประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและ  พนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน  ไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับ
บริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ  ราชการ ทํา
ใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมี
คุณภาพ ท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ใหกับประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
   3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหา
ท่ีเกิดข้ึนได  
   3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอ ขอรับบริการ     
   3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใส
สามารถวัดผลการดําเนินงาน ได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  และผูท่ีมาติดตอราชการกับ
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
   6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  
   6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  
    6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน  



    6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน  
    6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  
    6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน  
    6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุก
งานบริการ  
    6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการ
ใหบริการแกประชาชนท้ังเวลา ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
    6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
    6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  
    6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือ
นําจุดบกพรองในการจัดทํา  โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดี
ยิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
   10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนได  
   10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอขอรับ บริการ  
   10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ  การ
ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายใน
องคกรนั้น ก็เพ่ือเปนการ  ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขาย ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะ  ดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  ดังนั้น การ
ดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการ  
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหง  รัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการ  ของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึง
เปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือใหการบริหารราชการของ เทศบาลตําบลหนองสรวง  ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  
4. เปาหมาย  
   คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ หัวหนา
สวนราชการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะ
ผูบริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
   6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ปลัดเทศบาล รอง
ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สวนราชการทุกสวน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวก และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติ สภาและองคืการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ได
บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรีไว  หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีก
หลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรีเอาไว การท่ี  นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่อง
ตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึน  ได ดังนั้น เพ่ือ
เปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน อบต.บาเจาะจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายก
องคการบริหารสวนตําบล ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  และรอง
องคการบริหารสวนตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  
   3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบล 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา  
   6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายก องคการบริหารสวนตําบล  ใหรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติราชการ
แทน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ : มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
นายกเทศมนตรีในฐานะเจา  พนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ท้ังการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน
อาคาร ตอเติมดัดแปลงอาคาร เปนตน ซ่ึงลวนแต  เก่ียวของกับสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน 
การท่ีจะใชอํานาจอยูกับนายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการ ประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปน
ชองวางท่ีทําใหเกิดการทุจริตข้ึนมาได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ  เจาพนักงานทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 เปนไปอยาง รอบคอบ  
   3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   คําสั่งนายก องคการบริหารสวนตําบล มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหกับรององคการบริหารสวนตําบล 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบล 
6. วิธีดําเนินการ  
   เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล  มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายก องคการ
บริหารสวนตําบล เปนผูปฏิบัติราชการแทน นายกองคการบริหารสวนตําบล  ในการใชอํานาจเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองชาง องคการบริหารสวนตําบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายก องคการบริหารสวนตําบล  ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ  : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายก องคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   องคการบริหารสวนตําบล  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา  บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537และ
แกไขถึงปจจุบัน  หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให อบต. มีหนาท่ีตองทําอีก
มากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ  ติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ อบต.นั้น 
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก  ภารกิจมีมากมายไป
รวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต  
ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ
บริการเกิดความ  ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
เพ่ือใหเปนไปตามตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537และแกไขถึง
ปจจุบัน  ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ  หนาท่ีของ อบต.  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหาร  ราชการ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม ตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 
2537และแกไขถึงปจจุบัน  และตามพระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี ตอบสนองความตองการของ  ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความ
ยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาท่ีของอบต.ข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 
ตอบสนองความตองการ ของประชาชน  
   3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน  
   3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
   3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน ตําแหนงหนาท่ีราชการ  
4. เปาหมาย  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลบาเจาะ  และหัวหนาสวนราชการ ประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
มอบหมายใหรองนายก องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  นายก องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
มอบหมายใหปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  รองปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  และ



หัวหนา สวนราชการ ปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  มอบหมายใหรองปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ และปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับ
และหนังสือ สั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
   6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 
4 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ  
    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี  
    - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหง
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ขอ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน  
2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรี
สากลและระลึกถึงความ  เปนมาแหงการตอสูเพ่ือใหไดซ่ึงความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการ
พัฒนาและจัดตั้งข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 
สิงหาคม ซ่ึงเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค ดวยสํานึก  ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาส และได  พระราชทานใหวันท่ี 1 
เดือนสิงหาคมเปน วันสตรีไทย ของทุกป เพ่ือใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถ  ใน
การพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากล
ของหลายประเทศ ท่ีเจริญแลว เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคืการบริหารสวนตําบล  
ท่ีกําหนดให อบต. มีหนาท่ีสงเสริมการ  พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ
เทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงาน  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก  หนวยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต  มี
คุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน  ดังนั้น อบต.จึงได
จัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเดนใหกับสตรีท่ีมี คุณสมบัติ ดังนี้  
   1. เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกท่ีดี
ของสังคม  
   2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคน
ท่ัวไป  
   3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
การสาธารณสุข สังคม  สงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนท่ียอมรับของสังคมและสมควรเปน
แบบอยางแกคนท่ัวไป  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคม
ไดอยางภาคภูมิใจ  
   3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและ
กําลังใจในการบําเพ็ญตน ท่ีเปนประโยชนตอสังคมสืบไป  
4. เปาหมาย มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน จํานวน xx คน     
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับ
การคัดเลือกใหเปนสตรี ดีเดนประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ  
   6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีองคการบริหารสวนตําบลบา
เจาะ ทราบท่ัวกัน เพ่ือใหแตละตําบล  ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการ
คัดเลือกในชั้นตนมายังเ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา  กลั่นกรองได
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  



   6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอ
ชื่อจากแตละตําบลภายใน เขตองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
   6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อใหผูบริหารทราบ และเห็นชอบ  
   6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรี
สากล จํานวน 1 ครั้ง/ป โดยเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ เปนประธานในพิธ ี 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   10.1 ผลผลิต - สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไดรับการยก
ยองเชิดชูเกียรติ ไมนอยกวารอยละ 80  
   10.2 ผลลัพธ - สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี  - มีสตรีท่ี
เปนบุคคลตนแบบท่ีดี ปรากฏตอสังคมสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ  
2. หลักการและเหตุผล  
   สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ทําใหการมี คุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวา
จะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค  สวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ  เพ่ือเปนการ
สงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง เทศบาล ตําบลหนองสรวง  จึงจัดใหมีการ
ยกยอง เชิดชู  เผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพ่ือ
สงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดี เหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
เปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดี  อยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข   
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
   3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถ่ิน  
   3.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   3.4 เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยาง
ท่ีดีอันเปน กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ี
ดีจํานวนไมนอยกวา 10 คน/ป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนท่ีประจักษผาน  ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารเทศบาล ตําบลหนองสรวง  เว็บไซตเทศบาล
ตําบลหนองสรวง สื่อสังคม (Social Media) เปนตน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ขอ 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ  ซ่ือสัตย 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี  
 

 1 1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนด
ดัชนีในการประเมินท่ี  คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปน
หลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึน  ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ  องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ี  นําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและ
เจาหนาท่ี ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตาน
การทุจริตภายในองคกร ของ ผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปน
สิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ  เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตาน  การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น องคการบริหาร
สวนตําบลบาเจาะ  จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ” ท่ีกําหนดดัชนีในการ
ประเมินการ ปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือ
เปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
   3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม  
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร
ทองถ่ินท่ีมีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  

6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ   
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 



1. ช่ือโครงการ  : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบา
เจาะ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติวาการปฏิบัติหนาท่ี  ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมี  สวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสม  ของแตละภารกิจ ประกอบกับ 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
กําหนดมาตรการ  กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน  การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ 
จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ  ราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความ  คุมคาในภารกิจ ท้ังนี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  จึงไดจัดใหมีการจัดทํา
ขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน  ขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายก
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  กับปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  และหัวหนาสํานัก  ปลัด/
ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติ ราชการขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/
กอง/ฝาย เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  
   3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตาม
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔  
   3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  
4. การประเมินผล 
   การปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย  
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน โดยจัดทํา  ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตาม
ขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ  เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม  บันทึกขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการ  
บริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดใน
ประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้  
   1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  



   2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ  
   3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ  
   4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
   5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
   6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด 
และกรอบการ  ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ  กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 
กุมภาพันธ 2548  
   1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
          - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตัิ  ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน  
          - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
และผูจัดเก็บขอมูล  เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหาร
ของหนวยงานในการกํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกลาว  
     1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายหรือตัวชี้วัดท่ี กําหนด  
   1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  
   1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน  เบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี  
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน  
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ  : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมี  ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและ
ใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส  อยางกวางขวางในการไดรับ
ขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด เทศบาล ตําบลหนองสรวง  จึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชน  เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงได
รวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวม
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  โดยมีงานศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและ
แผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชน  สามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะได
สามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ  ทางการเมืองไดโดย
ถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง  
   3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ องคการ
บริหารสวนตําบลบาเจาะ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จํานวน 1 แหง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล ตําบลหนองสรวง  (ภายในศูนยบริการรวม 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ)  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  
   6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน  
   6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหา  พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ี  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพร
ใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด  
   6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป  



   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของ องคการบริหารสวนตําบลบา
เจาะ” 2. หลักการและเหตุผล  
   อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึง
บัญญัติไววาภายใตบังคับ  มาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขา ตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนด และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
ความโปรงใส การมี สวนรวม สามารถตรวจสอบได  
3. วัตถุประสงค  
   1. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  วาดวย
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556  
  2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา 
ตลอดจนเผยแพร จําหนาย จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้  
   3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้  
    3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
    3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได  
    3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน  
    3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล  
4. เปาหมาย  
   1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง  
   2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ 
จํานวน 1 ชุด  
    
  3. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ภายในองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ  
   6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  
   6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ  
   6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอตอผูบริหาร
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
   6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูล
ขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือ พิจารณาอนุมัติ  
   6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
   6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด    
7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม  เปนตนไป ณ สํานักงาน องคการบริหาร
สวนตําบลบาเจาะ  
8. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  



9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ณ สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
   2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  
   3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ     
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  
   คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือให
เกิดการบริหารจัดการท่ีดี  และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใส
การทํางานท่ีจําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิด
ความโปรงใสในการทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ี  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของ ราชการวา “บุคคลยอมมี
สิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได
ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การให
ประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการ ไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน 
เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช  สิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน  การ
เปดเผยขอมูลขาวสารของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจาก
การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งซ่ึงสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของ องคการ
บริหารสวนตําบลบาเจาะ ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ มีความโปรงใสในการ
ทํางานมากยิ่งข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากร
ของเทศบาลและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ  ราชการและเรียนรูเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเม่ือเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผู  
ใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน  
 
 
 
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรงใสในการทํางานและมี  ความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ผูเขารวมอบรม จํานวน 30 คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
6. วิธีดําเนินการ  
   ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม  
   ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร  



   ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม  
   ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู  
   ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักลัดองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  จํานวนผูเขารวมอบรม  รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย  รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี
กฎหมาย  ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชน
ทราบและ ตรวจสอบได 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและ
การจัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ  และอ่ืนๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  จึงได
จัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย ” ข้ึน เพ่ือใหประชาชน  สามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ ไดงายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย  
   3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย  
   3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวก
มากกวา 10 ประเภทข้ึนไป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการ จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก  
   - แผนพัฒนาทองถ่ิน  
   - งบประมาณรายจายประจําป  
   - แผนการดําเนินงาน  
   - แผนอัตรากําลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  
   - ขอมูลรายรับและรายจาย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน  
   - รายงานผลการปฏิบัตงิานประจําป  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔    
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน - บาท 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร    
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาล และการรับ เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
2. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมาก
ในการบริหารงานของ  ราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถ
ตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาค
ประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ  สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและ พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไก  ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
6. วิธีดําเนินการ  
   เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือ
จัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียน
ทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของ  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  และปดประกาศขอมูล
ดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได
ตรวจสอบการบริหารงานของ อบต.  ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการ  มี
สวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ  
   ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและ
การจัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ  และอ่ืนๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  จึงได
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงานผานทาง  ชองทางท่ี
หลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ 
ท่ีทําการ ของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม ( Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ 
การเผยแพรขอมูลทางสื่อ  สิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ  หนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ องคการ
บริหารสวนตําบลบาเจาะ  ไดงายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย  
   3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
   3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
ไดแก  
   - บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
   - บอรดประชาสัมพันธของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  รานคาชุมชนตามชุมชน/
หมูบาน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ
เคลื่อนท่ี  
   - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและให
ประชาชนสืบคนไดเอง  
   - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป  
   - ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การ
จัดแถลงขาว  
   - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน  
   - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
   - รายการ TV  



   - รายการทาง Youtube ออนไลน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําวารสารของอบต.บาเจาะ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ  
   ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามา
ใชในการดําเนินงานผานสื่อการ  ประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการ
สรุปเพ่ือใหความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลา  สั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตอง
ปูพ้ืนฐาน สรางความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของ  อบต. ใหสามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสราง  ความสัมพันธกับ
ประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของอบต. จึงจําเปนตองพิจารณาในการ  
เลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนท่ี
ตางกันเปนสิ่งสําคัญ  ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนา
ตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยางโปรงใส และยุติธรรม  
3. วัตถุประสงค  
   1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานของ อบต. ใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อ
ประเภทตางๆ ไดแก  สื่อสิ่งพิมพ , สื่อวิทยุ , โทรทัศน , สื่อ Social network ผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  
   2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของอบต. 
อยางถูกตองและโปรงใส  
   3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของอบต. 
   4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน  
   5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย  
   6. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางอบต. สื่อมวลชนและประชาชน  
4. เปาหมาย  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ใหแก
ประชาชนโดยท่ัวไปอยางกวางขวาง  
   4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของอบต. 
   4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร  
   4.3 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธอบต. และคูมือการใหบริการประชาชน  
   4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของอบต.  
   4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร  
   4.6 จัดทําคูมือสําหรับประชาชน  
   4.7 จัดแถลงขาวสื่อมวลชน  
   4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน  



   4.9 จัดทําของท่ีระลึก  
   4.10 รถโฆษณาเคลื่อนท่ี  
   4.11 ปายประชาสัมพันธ  
   4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส  
   4.13 จัดทํา spot  
   4.14 เสียงตามสาย  
   4.15 อ่ืนๆ   
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
   6.2 ดําเนินการประชุม  
   6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ  
   6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของอบต. 
   6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 4๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ซ่ึง
ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ  ประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  เปน
ตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
         - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของ อบต.และมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
 
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัย ของประชาชนในทองถ่ิน 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนา  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางาน  รวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน  ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให
หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัต ิซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริม
การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ได
ดําเนินการจัด  เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ประจําป พ.ศ. 
25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของ อบต. ในปถัดไปกอง



สวัสดิการ  สังคม องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคม แผนพัฒนา
ประจําป ข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนา ทองถ่ิน  
   3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน  
   3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของอบต. 
   3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน  
   3.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมี สวนรวม  
   3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 6  ชุมชน ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ สําหรับให ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน 
เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
   6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  
   6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
   6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ  
   6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล  
   6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
   6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน  
   6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
   6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน             
จํานวน 6 ชุมชน ระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ๓0,๐๐๐ บาท  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ทองถ่ิน  
   2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  
   3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปอบต. 
   4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  
   5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  



   6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดาน  ตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา  ประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการ
บริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
บริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ  ตองการของประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองหรือนํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป  
   3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงาน องคการบริหาร
สวนตําบลบาเจาะ 
   3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี  
4. เปาหมาย  
   ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญ
หรือผูมีสวนไดเสียท่ี  เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี  กําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวน ไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความ
แตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา  และผลกระทบใดๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนตามมาได  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
   5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน  
   5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตาม
ความจําเปนและเรงดวน  
   5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ   
6. ระยะเวลาดําเนินการ  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 
16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/ รองเรียน ดังนี้  
   6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
   6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 073-599267 ทางโทรสารหมายเลข 073-599267  
   6.3 ทางเว็บไซต  
   6.4 ทางไปรษณีย  
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๔,๐๐๐ บาท  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 



9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวา
ประชาชนไดมีสวนรวมในการ  สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองสรวง 
   9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข  
   9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน (งานพัฒนาชุมชน)  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
    งานพัฒนาชุมชน  เปนหนวยบริการดานสาธารณสุข ในการใหบริการแกประชาชนแบบองค
รวม ผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนท้ังในดานการและการสงเสริม
สุขภาพ และการปองกันโรค เพ่ือมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ท่ัวถึง
เสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ  ประเทศไทย  การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการ
นํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน รวมท้ังเปนชองทาง  ท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับ
บริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจาก
ประชาชน  
   3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ งานพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
6. วิธีดําเนินการ จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก  
   - กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณจุดใหบริการองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  

- ผานเว็บไซตเทศบาลตําบลหนองสรวง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 25๖๑ – กันยายน 25๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางใน
การรับเรื่องรองเรียน   
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบต.บาเจาะเคล่ือนท่ีพบประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดาน  ตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา  ประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชน
เปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงไดจัดทํา  โครงการ อบต.บาเจาะ เคลื่อนท่ี พบ
ประชาชน เพ่ือสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการให อบต.ดําเนินการใหบริการ  
ในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือ
กับองคกรเอกชนโดย  เนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูก
ท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
3. วัตถุประสงค  



   3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานอบต. 
ซ่ึงอาจเสียคาใชจาย หรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน  
   3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองหรือนํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป  
   3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี  
4. เปาหมาย/ผลลัพธ  
   นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานของ อบต. ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียนชุมชน
ตางๆ ในเขตเทศบาล ท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
   กําหนดใหออก อบต. เคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขต
โครงการอบต.บาเจาะเคล่ือนท่ีพบประชาชน โดย แบงเปนแตละเขตตามเขตเลือกตั้ง  
6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
   2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการ
แกประชาชนในเขตอบต.ท้ังหมด  
   4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี (รวมกับกองสวัสดิการสังคมใน
การประชาคมทํา แผนพัฒนาชุมชน  
   5. ประสานงานกับทุกสวนงาน  
6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
   2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการ
แกประชาชน ท้ัง 6 ชุมชน  
   4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี (รวมกับกองสวัสดิการสังคมใน
การประชาคมทํา แผนพัฒนาชุมชน)  
   5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน  
   6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ
เคลื่อนท่ี    
   7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน  
   8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  กําหนดออกใหอบต.เคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชน ในเดือนมีนาคม ของทุกป  
 8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 4๐,๐๐๐ บาท 
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  



   10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขต อบต.  ซ่ึงไดเขารวมโครงการฯ ไดรับ
บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว  ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ของ องคการบริหารสวนตําบลบา
เจาะอยางท่ัวถึง  
   10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตอบต. มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาท่ีของ
เทศบาลรวมรับฟง  ท้ังในเรื่องการดําเนินงานของ อบต.  และความตองการดานสาธารณูปโภคของ
ประชาชน 
 

 
 
 

ขอ 3.3 
 
 
 
 
 
 



 
 
๓.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

1. ช่ือโครงการ  : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสราง
ขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกร  ปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพ่ือให
เทศบาลตําบลหนองสรวงในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ อบต.  มีองคกรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 เทศบาลตําบลหนองสรวง  โดยกอง วิชาการและแผนงาน จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ อบต.และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและ
แสดงความคิดเห็นในการ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
และแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี  ประชาคม
อบต.ฯ และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และ
สุจริต  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จํานวน ๑๔ 
คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม อบต. 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

 ภายใ นระเบียบกําหนด เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะหนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา องคการ
บริหารสวนตําบลบาเจาะ เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทําราง  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการ
บริหารสวนตําบลบาเจาะและรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะเพ่ือใชเปนแผนพัฒนาใน



การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะความ ตองการของประชาคมและชุมชนในเขต องคการบริหาร
สวนตําบลบาเจาะ ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการ ทุจริต 
 
 
1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ี
คอนขางใหมและมีจํานวน หลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน ตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
จึงไดจัดทําโครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคม  ตําบลประจําป  ข้ึน เพ่ือให
ประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี  สวนรวมของ
ประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง  
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบ
ไดเพ่ือเผยแพรความรู ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ  พัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ อีกทางหนึ่งดวย  
4. เปาหมาย  
   ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชน
แพทยประจําตําบล  อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี  
   5.2 แตงตั้งคณะทํางาน  
   5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม  
   5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
   5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณ จํานวน 20,๐๐๐ บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการ
พัฒนาทองถ่ินเปนสําคัญ  จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สราง
แผนชุมชนข้ึนมาดวยตนเอง ดังความหมายของ  แผนแมบทชมชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือ
ตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง ” การสรางภูมิคุมกัน ปองกัน
เง่ือนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให  
ชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจน
การทําโครงการแกไข  ปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบ  มนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกัน
ปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอยางมี  เปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและ
ครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความ  ตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจ
ดวยตนเองได  
4. เปาหมาย ทุกหมูบานในเขต องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  
   5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและ
เสียงตามสายในหมูบาน  
   5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ  
   5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู
ไดอยางเหมาะสม  สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทา
เทียมความรวมมือกันของคนในชุมชนจะ  กอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ 
คานิยมท่ีดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพ่ือ พัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
 
 
 



 
 
 
 
 
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ในดานการจัดซ้ือจัดจาง  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาค
ประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับ  มาตรการการปองกันการทุจริตใน องคการบริหาร
สวนตําบลบาเจาะ 
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับ องคการบริหาร
สวนตําบลบาเจาะ อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและ  สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผาน
การประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตใน  องคการบริหารสวนตําบล
นั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง  
4. เปาหมาย ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 6 หมูบาน  
5. วิธีการดําเนินการ  
   5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับ องคการบริหาร
สวนตําบลบาเจาะอยางแข็งขัน สําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทน  ประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของ
กับองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปน  กรรมการ
ตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาเปน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ  
   5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ 
เพ่ือเรียนรูทําความเขาใจ ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนินการทุกปงบประมาณ  
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ องคการ
บริหารสวนตําบลบาเจาะ 
   9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ หนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการ  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย  หรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข  สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตอไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ  บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตําบล
หนองสรวง จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องคการบริหาร
สวนตําบลบาเจาะ  มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมให อบต. มีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ  
ประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชน  ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กฎหมายกําหนด  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ  
   3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะและ เปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
   3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลบา
เจาะ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องคการบริหาร
สวนตําบลบาเจาะ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล  
   6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
   6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ  
   6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ  เทศบาลตําบลหนองสรวง  (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 
11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบดวย  



    (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
    (2) ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน  
    (3) ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน  
    (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เปนกรรมการและเลขานุการ  
    (5) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ  
    (6) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป เปนผูชวยเลขานุการ  ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ดังนี้  
     1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.ตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการ บานเมืองท่ีดี    
     2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
ปละ 2 ครั้งเปนอยางนอยแลวเสนอผลการ ประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
ทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ  ดําเนิน
ภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
     3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป  
     4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
มอบหมาย  
   6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
   6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
   6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  
   6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของ
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะพรอมตัวชี้วัด  
   6.9 การติดตามและประเมินผล  
   6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการ แกไขตอไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ผลการปฏิบัติราชการของอบต.ดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
1. ช่ือโครงการ  : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการ บานเมืองท่ีดีองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง
สอดคลองกับหมวด 5 และ หมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
   1. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  
   2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
   3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได  เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขา
มามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางและ  วิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
3. วัตถุประสงค  
   1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได เสริมสราง บทบาทของประชาชน  
   2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
4. เปาหมาย ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการโครงการ  
   6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  
   6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการ บานเมืองท่ีดี  
   6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะหรือ โครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําให องคการ
บริหารสวนตําบลบาเจาะมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขอ 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน  
ทองถิ่น  
4.1 มีการจดัวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กําหนด  
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.25๖๑ -๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของ เทศบาล
ตําบลหนองสรวง  เปนไปอยางมี  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจ  เกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปน
สวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทํา  อยางเปนข้ันตอนท่ี
ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช
โดยรวม เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ัง
ยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะ
ทําใหการปฏิบัติงานของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  เปนไปอยางถูกตองและเปนไป  ตาม
วัตถุประสงคของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
   3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และ
ดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
   3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด  
   3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  
   3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยาง
เหมาะสม  
4. เปาหมาย/ผลผลิต พนักงานอบต.ทุกหนวยงาน และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ องคการบริหาร
สวนตําบลบาเจาะ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สวนราชการทุกหนวยงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับ โดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและ  ความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  



   6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงาน  ดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และ
ความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประหยัด  
   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทาง
ราชการกําหนด เพ่ือให ม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับ
นโยบาย  
   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานมากข้ึน  
   10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง  
   10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด  
   10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณ  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กํ องคการบริหารสวนตําบลบา
เจาะ  จึงไดมีการจัดทําและรายงานการ ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปน
ประจําทุกป  
3. วัตถุประสงค  
   1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบล
บาเจาะ 
   2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายก องคการบริหารสวนตําบล
บาเจาะทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด  
   3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามกําหนด  
4. เปาหมาย/ผลผลิต สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  
   2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย  
   3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการ
ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรงุการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดทํารายงานการ  ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอม
จัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณดําเนินการ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 



 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง  หรือ
บริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กํากับ ดูแล 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงาน
ไมวาจะเปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือ
ลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ ท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของ  หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายใน
ตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ ระบบบญัชี 
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชี  
และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการ
ดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมของหนวยงานได  ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุก
ดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ หนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม  ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้  สาเหตุสวน
หนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานท้ัง กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยัง
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน  ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุม  ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ  เทศบาลตําบล
หนองสรวง  พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน  ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการ ควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากร
เปนไปอยางประหยัด  และคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซาซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือ
ผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจ มีข้ึน  
   3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจ
แกผูบริหารในการ ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ  
   3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ของ หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน  
4. เปาหมาย  
   เพ่ือใหการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานให
อยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทําใหการ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค  



 
 
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6     
   5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการ
ปฏิบัติตามภารกิจและ  ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนา องคการบริหาร
สวนตําบลบาเจาะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุป
ขอมูล  
   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ  
6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ / 4ป  
(ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. หนวยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
   1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  
   2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  
   3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจ  
   4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับท่ีวางไว  
   5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตาม
กําหนดเวลา  
   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข  
   10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
   10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน  
   10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุม
ภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิด
จากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล  การควบคุม
ภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวัน
สิ้น ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวย
รับตรวจจะบรรลุ  วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการ  ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ  ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  การดําเนินการจัด
วางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมี  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และให
สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือ  ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับ ตรวจ  
   3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสีย่งระบบควบคุม  ภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด  
   3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสวนองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องคการบริหารสวนตําบล
บาเจาะ (ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการ  ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) ใหทุกสวน
ราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมี การติดตามผลระหวางป  
   6.2 หัวหนาสวนราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  นําแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร  จัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผล
การดําเนินการตอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม  ภายในของสวนราชการ (ระดับ
สวนยอย)  



   6.3 หัวหนาสวนราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  รายงานผลการดําเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
   6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความ
เพียงพอหรือไม หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตอไป  
   6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  
   10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินผูกํากับดูแลภายใน เวลาท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม  
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได  
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ  บรรจุ 
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
 

1. ช่ือโครงการ  : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจของ
องคกรจึงมักจะกําหนด  หนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ขอบังคับท่ีปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค เทศบาลตําบลหนองสรวง  จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการ  บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลัก
คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการ  บริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบล          
หนองสรวงเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไป
ดวยความโปรงใสและเปน ธรรม  
   3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ
แตงตั้งการโอน ยาย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย  
   - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการบรรจุแตงตั้ง  เทศบาลตําบลหนองสรวง  ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ
อยางเครงครัด  
   - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัด
อ่ืน รวมถึง ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน  
   – มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
    - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธของ องคการบริหารสวนตําบลบา
เจาะ 
   - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมี
การแตงตั้งประชาชนเพ่ือ ตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง  
   - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)  กอน  
   - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้ง องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  จะออกคําสั่งแตงตั้งได
ตองไมกอนวันท่ีเทศบาลตําบลหนองสรวง รับมติ คณะกรรมการพนักงานอบต. (ก.ทจ.จังหวัด)   
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  



   - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน  ตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ไดดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด  
   - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/
เลื่อนตําแหนง  
   - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธให
ประชาชนภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงใน
เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
   - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
   - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ตําแหนงเพ่ือความโปรงใส  
   - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน  
   - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการท่ีตนเองเห็น วาไมเปนธรรมได  
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)  กอน  
   - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลหนองสรวง  จะออก
คําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอน  วันท่ีมีมติคณะกรรมการพนักงาน อบต. (ก.อบต จ.จังหวัด)   การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  
   - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 
ในการท่ีเทศบาลตําบลหนองสรวง  ไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด  
   - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร
หลักเกณฑใหบุคลากรทราบ  
   - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม  
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ัน  เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความ
อุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน  
   - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และ
โตแยงผลการประเมินท่ี ไมเปนธรรม  
   - นายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงาน
ทราบโดยท่ัวกัน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   ตัวช้ีวัด กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความกาวหนาของ ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ  
   ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุ การโอน ยาย ขององคการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-  จายเงิน 
การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี  วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 
ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง  ความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ัง
ระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน  ไมเลือกปฏิบัติเสริมสราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน  มี
การทํางานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและ
ภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  
   3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได  
   3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  
   3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุง
แกไขการทํางานขององคกร  ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกตองได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบา
เจาะ ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน  ตามท่ีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย  
เพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอยางตอเนื่อง  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
   10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ  : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององคกร  ปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปน
รายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการ
ใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงาน  ใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวม
ในการ ตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและ
การใชประโยชนทรัพยสินเกิด ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-
รายจาย ขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ เกิดความโปรงใสตรวจสอบได  
4. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
5. วิธีการดําเนินการ  
   - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
   - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวม
เปนกรรมการ  
   - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน  
   - สรุปผลการรบั จายเงินของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ใหประชาชนทราบทาง
ชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซต  ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้น
ปงบประมาณ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
9. ตัวช้ีวัด มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน  
10. ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ ทําใหเกิดความ โปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวน
รวมตามเจตนารมณของ  รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ  บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตําบลหนองสรวง  จึงได
ดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ จัดจาง
จากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปน
คณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ  ไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจาก  การปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวน
ตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมาก  ข้ึน เพ่ือกระตุนการ
ปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ  
ราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ของ
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
   3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบา
เจาะ ใหเกิดการพัฒนาได อยางคุมคา  
4. เปาหมาย ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง  
   6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการพัสดุขององคกร  ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมี
การแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปน กรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ใหความสําคัญใน
การมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป อยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชน
ไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  
   6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือให
เจาหนาท่ีและตัวแทน ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจ
การจางอยางละเอียดและถูกตอง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ผลลัพธ  การจัดซ้ือจัดจางของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  มีความโปรงใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนรวมตรวจสอบและไมเกิด ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 



1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ดวยเหตุผล ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของ บุคลากรทองถ่ินใหมีความพรอม
ท่ีจะรับภารกิจและการจัดบริการใหแก  ชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษา
อบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไดดําเนินการ เพ่ือใหบุคลากรมีความรู
และทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ  หนาท่ี รวมถึงมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ  นํา
ความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ดังนั้น องคการ
บริหารสวนตําบลบาเจาะ   จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยู  
เสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ให
ทองถ่ินมีความ เจริญกาวหนา  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับ บุคลากรทองถ่ินใหมีความเขาใจ
ในการทํางานตาม บทบาทและอํานาจหนาท่ี  
   3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย  
   3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง   
4. เปาหมาย/ผลผลิต พนักงาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จํานวน 45 คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม  
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวน
ตําบลและหนวยงาน  ภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวม
ประชุมสัมมนาแลวแตกรณี  
   6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชา
เพ่ือสงสมาชิกสภา  ทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดย
สํานัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ  
   6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผาน นายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
   6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และ
รายงานเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 350,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด นายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ผลลัพธ  
   10.1 พนักงาน สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและ
อํานาจหนาท่ี  
   10.2 พนักงาน สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ  



   10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  
11. ตัวช้ีวัด จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  จํานวน 45 ราย ไดรับการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม  
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
เปนกลไกสําคัญท่ีใช สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการ
บริหารปจจุบนัองคกรปกครองสวน  ทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง 
แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ  ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา  รวมกัน นอกจากจะทําให
องคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ  
นาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคกรและลดการทุจริต    องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ  จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ  
ปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดย
ใหสมาชิกสภารวม  เปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของ เทศบาลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
   3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  
   3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน  
4. เปาหมาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จํานวน ๑6 คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
 
6. วิธีการดําเนินงาน  
   6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม  
   6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การ
จัดซ้ือจัดจางโครงการ  ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
   6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุม องคการบริหารสวนตําบล
บาเจาะ 7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ผลลัพธ  
   10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร  
   10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 



1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาตําบลบาเจาะ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลาย
องคประกอบ และหลาย  ฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง  ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากร
เหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสราง  แนวคิดประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจาย  อํานาจ
การตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการ
ถวงดุลอํานาจ  ระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และท่ีสําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา 
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เทศบาลตําบลหนองสรวง  เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของ
สภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวนรวมในการ ปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพ่ือเปนการสงเสริมให  สมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใช
อํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีสวนรวมในการทํางาน  
   3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
   3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  

     4. เปาหมาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จํานวน 16 คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
6. วิธีดําเนินงาน  
   6.1 แตงตั้งสมาชิก องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  เปนคณะกรรมการรวมในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน  
     - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน  
   - แตงตั้งเปนคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก  
    - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน  เปนตน  
   6.2 สมาชิกสภาอบต.ท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ีประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความ
เดือดรอนและตองการของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
10. ผลลัพธ การพัฒนาเทศบาลตําบลหนองสรวง  เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี  
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