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ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมือง
ฝ่าย สภาท้องถ่ิน
และฝ่ายประจ า  
ของ อปท. 

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพให้แก่
บุคลากรทัง้ฝ่าย
บริหาร  สมาชิก
สภา ข้าราชการ 
พนักงานจ้างของ 
อบต.วัดโบสถ์ 
2.มาตรการ 
“เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต” 

200,000 
 
 
 
 
 
 

- 

200,000 
 
 
 
 
 
 
- 

200,000 
 
 
 
 
 
 
- 

200,000 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถ่ิน 

1.โครงการแผนการ
จัดเก็บภาษีและ
พัฒนารายได้ 
2.กิจกรรมอัน
เน่ืองมาจากพรราช
ด าริของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ                   
“โครงการปลูก
หญ้าแฝก”  

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักรู้แก่เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนทุกภาค
ส่วน 

1.อบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
-โครงการ เข้าวัด
ท าบุญวันธรรม
สวนะ 
-โครงการ“เรียนดี
แน่ แค่มีสมาธิ” 
2.ประกวดค าขวัญ
ต่อต้านการทุจริต 

30,000 
 
 
- 
 
- 
 

30,000 
 

30,000 
 
 
- 
 
- 
 

30,000 
 

30,000 
 
 
- 
 
- 
 

30,000 
 

30,000 
 
 
- 
 
- 
 

30,000 
 

 

มิติที่ 1  รวม จ านวน  260,000 260,000 260,000 260,000  
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6 โครงการ 
1 มาตรการ 

 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1.กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร  
อบต.วัดโบสถ์ 

- 
 
 
 

 

- - -  

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.กิจกรรม 
“ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
2.มาตรการ 
“ยกระดับคุณภาพ
การบริการ
ประชาชน” 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าท่ี ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

1.มาตรการจัดท า
คู่มือประชาชนของ 
อบต.วัดโบสถ์ 
2.มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ของ อบต.
วัดโบสถ์ 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ให้เป็นที่ประจักษ ์

- - - - -  

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจง้

1.โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

- - - -  
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หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

มิติที่ 2  รวม จ านวน  
3 มาตรการ 
2 กิจกรรม 
1 โครงการ 

- - - -  

 
 
 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อปท.
ได้ทุกข้ันตอน 

1.จัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ  อบต. 
วัดโบสถ์ 
2.มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ–จัดจ้าง 
ของ อบต.วัดโบสถ์ 

3.มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดโบสถ์ ”  

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

1.โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนของ 
อบต.วัดโบสถ์  
ระยะที่ ๑ 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 

 3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร

1.มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา อบต. 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
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กิจการของ 
อปท. 

วัดโบสถ์ 
2.โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมต าบล 
ประจ าป ี

 
30,000 

 
 
 
 

 
30,000 

 
 
 
 

 
30,000 

 
 
 
 

 
30,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

มิติที่ 3 รวม จ านวน  
3 มาตรการ  
3 โครงการ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/

กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4.1 มกีารจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะ 
กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

1. จัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน 

- - - -  

 4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

1.กิจกรรมรายงาน
ผลการใชจ้่ายเงิน
ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 
2. กิจกรรมการ
จัดหาคณะ 
กรรมการจัดซื้อ  
จัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
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 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิน 

1.โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถ่ิน 
ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

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

 4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

- - - - -  

มิติที่ 4 รวม จ านวน    
2 กิจกรรม  
2 โครงการ   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ 

ล าดับที่ 1 
มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายการเมือง   
      ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
         ประชาชนในท้องถ่ิน  
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต. และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วน 

 ต าบลวัดโบสถ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
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  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ิงจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนา 
ชาติการเพิ่มความรู้ในด้านต่างๆ การพัฒนาและส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม  จึงมีความส าคัญใน
ทุกภาคส่วนของสังคมไทย ในอันท่ีจะร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาขึ้นในทุกระดับ ท้ังในองค์กรท้องถิ่นและ
ชาติ  โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจพื้นฐานในการให้บริการประชาชน เป็นส าคัญ การเข้าฝึกอบรมเป็นวิธีหนึ่งท่ี
จะพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าท่ี  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  อีกท้ังยังส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและชุมชน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นกลไกท่ีมีบทบาท
ส าคัญในการเสริมสร้างพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดย
มุ่งเน้นให้ผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ รับทราบถึงแนว
ทางการพัฒนาเพิ่มความรู้ในด้านต่างๆรวมท้ังการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ี
ถูกต้องเหมาะสม  ตลอดจนการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ังได้ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 
และค่านิยม ด้วยการมีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้มาใช้บริการและ
ประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จึง
ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพิ่มลงในโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และบุคลากร ประจ าปี  

3. วัตถุประสงค ์

3.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดโบสถ์มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานพร้อมท้ัง
น ามาพัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนาองค์กรและชุมชน 

3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดี ยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความสุจริต ซื่อตรง เท่ียงธรรม เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด เกิดความคุ้มค่า มีคุณภาพมาตรฐาน ถูกต้อง ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 

3.๓  เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการทราบหลักการปฏิบัติธรรม เกิดสมาธิในการปฏิบัติงานและสามารถน าไป
พัฒนาองค์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กร
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน   

 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู พนักงานจ้าง      

5. การด าเนินการ 
 5.1    เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
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 5.2    ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและสถานท่ี  

 5.3    ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4    ติดตามและประเมินโครงการ 

6. ระยะเวลาและวิธีการด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณ  

      200,000  บาท   

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ สามารถน า
ความรู้ใช้พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.๒ เกิดสัมพันธ์อันดี เพิ่มความสามัคคีระหว่าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรในสังกัด 
8.๓ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรในสังกัด เกิดจิตส านึกท่ีดี ยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต ซื่อตรง เท่ียงธรรม เป็นกลาง ไม่เลือก
ปฏิบัติรวมถึงการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด เกิดความคุ้มค่า มี
คุณภาพมาตรฐาน ถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

8.4 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรในสังกัด เข้าใจหลักการปฏิบัติธรรม มีสมาธิในการปฏิบัติงาน 
เกิดความต่ืนตัว มีความกระตือรือร้นและสามารถพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน   

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 

 

 

 

 
 
 

ล าดับที่ 2 
มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายการเมือง   
      ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 

มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นท่ี สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติ
ท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดโบสถ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้าง 

3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
พนักงานจ้าง 

4. เป้าหมาย  
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  พนักงานส่วน

ต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างมีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์   

 
6. วิธีด าเนินการ  

 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต  
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และส่ือช่องทางต่างๆ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  พนักงานส่วน

ต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างมีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต และมีจิตส านึกตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
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ล าดับที่ 3 
มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการด าเนินการตามแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  มีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ท่ัวถึง  
และเป็นธรรม โดยค านึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการ
จัดเก็บภาษี โดยมิให้เกิดผลกระทบในการช าระภาษีของประชาชนในต าบลวัดโบสถ์ 
  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุด   
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการออกให้บริการรับยื่นแบบเพื่อแสดง
รายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีกับประชาชนภายในต าบล ซึ่งจะช่วยให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  จึงจ าเป็นต้อง
จัดท าแผนการจัดเก็บรายได้ประจ าปีข้ึนมา 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.๑  เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
  3.๒  เพื่อให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน างบประมาณมาพัฒนาต าบลได้มาก
ขึ้น 
  3.๓  เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดโบสถ ์
  3.๔  เพื่อให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 
4. เป้าหมาย   
  4.๑  การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์เพิ่มข้ึน  
  4.๒  ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  4.๓  การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
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5. วิธีการด าเนินการ 

5.๑ ขั้นเตรียมการ 
  - ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดท าค าส่ัง จัดท าประกาศ และออกหนังสือ
แจ้งเวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในก าหนดเวลา  โดยตรวจสอบและคัดลอก
รายช่ือผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ตาม ผ.ท.๔  
 
 
 
 
 

  5.๒ ขั้นด าเนินการ 
- จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 

  - แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
  - แจ้งให้ผู้ท่ีอยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
  - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
  - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการช าระภาษี 
  - ออกพื้นท่ีส ารวจภาษี 

 - ออกให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานท่ี 
๔.๓ หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
7. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 
  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดชลบุรี 
 
8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.๑  ภาษีจากการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์เพิ่มข้ึน 
  9.๒  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
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  9.๓  การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ล าดับที่ 4 
มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมอันเนื่องมาจากพรราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
                      “โครงการปลูกหญ้าแฝก”  

2. หลักการและเหตุผล  
การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศ  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการท่ี

ผิวดินริมคลองถูกกัดเซาะจากฝนท่ีตกลงมาและน้ าท่ีไหลบ่า ท าให้สูญเสียดินท่ีอุดมสมบูรณ์ มีผลต่อความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรดิน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจึงพระราชทานพระราชด าริให้มีการน า"หญ้าแฝก" พืชมหัศจรรย์ มาใช้ในการอนุรักษ์ป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น   เนื่องจากหญ้าแฝก เป็นพืชท่ีมีประโยชน์ต่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ า รากหญ้าแฝกลึกและยาวสาน กันเป็นก าแพงธรรมชาติ อันแข็งแกร่ง  แผ่กระจายลงไปในดิน
ตรงๆ ช่วยกรองตะกอน ลดความแรงของน้ าท่ีไหลบ่า รักษาหน้าดิน และง่ายต่อการดูแลรักษา    

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของดิน โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการน า"หญ้าแฝก"มาใช้ในการอนุรักษ์ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ จึงได้จัดท าโครงการปลูกหญ้าแฝก ขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพื่อสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และส่ิงแวดล้อม  

3.2 เพื่อป้องกันบริเวณท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการเคล่ือนตัวของดิน การชะล้าง และการพังทลาย
ของดินริมคลองได้สูง 

3.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ า 
และส่ิงแวดล้อม 

3.4 เพื่อด าเนินการตามนโยบายสาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

4. เป้าหมาย 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน และประชาชนท่ัวไปร่วมกันปลูก
หญ้าแฝก  

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. สถานที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  

7. วิธีด าเนินการ 

7.1 เขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
7.2 ประสานงานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีเพื่อขอรับสนับสนุนกล้าหญ้าแฝก  
7.3 ประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นท่ีต าบลวัดโบสถ ์
7.4 เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ เพื่อปลูกหญ้าแฝก  
7.5 ด าเนินการปลูกหญ้าแฝกบริเวณหมู่ 9 

8. งบประมาณ 
   ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ ์
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 สนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และส่ิงแวดล้อม  
10.2 สามารถป้องกันการพังทลายของดินมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการเคล่ือนตัวของดิน การชะล้าง 

และการพังทลายของดินได้และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น  
10.3 ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน  
10.4 ด าเนินการตามนโยบายสาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 5 
มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วน 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “โครงการ เข้าวัดท าบุญวันธรรมสวนะ” 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยคนไทยสวนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา จึงได้น าหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็นหลัก
ส าคัญในการด ารงชีวิต ท าให้คนไทยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดงานต่าง ๆ 
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ท้ังทางด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และอื่น ๆ วัดจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและมีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต หลายประการ ท้ังในด้านอุปนิสัย สังคม และประเพณีวัฒนธรรม  
 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ได้เห็นถึงความส าคัญของการเข้าวัดปฏิบัติธรรมจึงได้จัดท า
โครงการ “เข้าวัดท าบุญวันธรรมสวนะประจ าปี” เพื่อส่งเสริมให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร                   
ส่วนต าบล ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ได้มีโอกาสเข้าวัด ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม ประกอบกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีรับฟังและน้อมน าหลักธรรมค าสอน มากล่อมเกลาจิตใจ สามารถน ามา
ปรับใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด                     
ได้มีโอกาสเข้าวัดท าบุญ ในวันธรรมสวนะ  
 3.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ 
และบุคลากรในสังกัด มีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  
 3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด มี 
 

4. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วม
กิจกรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ ร่วมกับประชาชนในพื้นท่ี ได้แก่การท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์  
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ   
  6.๑  วัดโบสถ์ 
  6.๒  วัดอุทกเขปสีมาราม 
  6.๓  วัดโคกพุทธา 
  6.๔  วัดดอนทอง 
  6.5  วัดศาลาแดง 
 
 
 
7.  เป้าหมาย 
   เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   ผู้บริหาร สมาชิกสภาอง ค์การบริหาร ส่วนต าบล ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด                         
ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับวัด  
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   เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   ร้อยละ 8๐ ของผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าน าหลักธรรมค าสอนน ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานด้านคุณธรรม จริยธรรมได้ 

8.  งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 1. ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ ์
 2. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ได้มี
โอกาสเข้าวัดท าบุญ ในวันธรรมสวนะ  
 10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดมีการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

10.3   ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด มีความ
เข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพิ่มขึ้น 
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ล าดับที่ 6 
มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วน 
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “โครงการเรียนดีแน่ แค่มีสมาธิ” 

2. หลักการและเหตุผล  
           การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันครูต้องมีเทคนิคในกระบวนการเรียนสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
โดยแท้จริง โดยการฝึกให้นักเรียนท าสมาธิก่อนเริ่มเรียน เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนและแก้ปัญหาได้ 
มีจิตใจท่ีแน่วแน่ จดจ่อขณะเรียน ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้และท างานส าเร็จตามเป้าหมายท่ีครูก าหนด  
 คุณประโยชน์ของการฝึกสมาธิในเด็ก คือเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ซึ่งการฝึกสมาธิ
เพื่อให้มีสติสัมปชัญญะ มีความสนใจ ความจดจ่อ และความมุ่งมั่นให้อยู่กับเรื่องเดียว ได้ตามระยะเวลาท่ีต้องการ 
การท่ีเด็กสามารถมีสมาธิจดจ่อต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นั้น ย่อมส่งผลให้เด็กมีกระบวนการเรียนรู้ ท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
ท้ังในด้านการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน หรือการท ากิจกรรมใดๆ ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้นั้นๆ 

       ปัจจุบันสภาพสังคมมีการพัฒนาทางด้านวัตถุ มากกว่าด้านจิตใจแต่การพัฒนาคนท่ียั่งยืนได้                
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาจิตจึงเป็นรากแก้วของการพัฒนาทุกเรื่อง ดังท่ีมีผู้กล่าวว่า “จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน                   
จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนางานต้องพัฒนาคน การพัฒนาคน (ทรัพยากรมนุษย์) ต้องเริ่มท่ีการพัฒนาจิต จะ
พัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนา” ดังนั้น งานพัฒนาจิตจึงมีความส าคัญอย่างมากท่ีทุกคนควรจะน าไปใช้เป็นหลักใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคม และพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 

        องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาท่ี 99  วัดอุทกเขปสีมาราม (วัด
น้ า)  และโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์  เห็นความส าคัญและคุณค่าของการนั่งสมาธิท่ีมีผลต่อการพัฒนาจิตและสมอง
ของผู้ปฏิบัติ และพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการ “เรียนดีแน่  แค่มี
สมาธิ” ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ครูสามารถน าการฝึกสมาธิไปพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เด็กและ

เยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียนรู้จักการท าสมาธิที่ถูกวิธี  
 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นลูกศิษย์ท่ีดีของคุณครู และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ชีวิต 

4.  วิธีด าเนินการ 
 ๑. ขออนุมัติโครงการ 
 ๒. ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ  
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 ๓. ติดตามและประเมินโครงการ 

5. เป้าหมายการด าเนินการ 
เชิงคุณภาพ 

    1. นักเรียนมีสมาธิในขณะเรียนและส่งผลต่อการเรียนรู้ในทางท่ีดีขึ้น 
 2. ครูผู้สอนน าการฝึกสมาธิไปพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

เชิงปริมาณ 
    1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ จ านวน 54 คน 
 2. ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ จ านวน 3 คน และครู ผู้ดูแลเด็ก                   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ จ านวน 3 คน 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ   
 วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ า) ต าบลวัดโบสถ์  อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  
 2. สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาท่ี 99 
 3. วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ า) 

4. โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 

9. งบประมาณด าเนินการ   

 30,000 บาท 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
1.  ครูสามารถน าการฝึกสมาธิไปพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ  รวมถึงเด็กและเยาวชน

ในวัยศึกษาเล่าเรียนรู้จักการท าสมาธิที่ถูกวิธี  
 2. เด็กและเยาวชนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นลูกศิษย์ท่ีดีของคุณครู และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 3. เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมเบ้ืองต้น 
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ล าดับที่ 7 

มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วน 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 
1.ชื่อโครงการ : การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบซึ่งการสร้างค่านิยมท่ี
ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพื่อท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหา
เรื่องการทุจริต คอร์รัปชันเป็นเรื่องท่ี ยอมรับได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย จึงได้ จัดกิจกรรมการประกวด
ค าขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น ท้ังนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาท่ี เกิดข้ึน
และพร้อมท่ี จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุจริตท่ีได้ผลท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนา
ต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าท่ี ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
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2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  

3.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี 
มีความซื่อสัตย์สุจริต  
  3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีส่ือถึงการต่อต้านการทุจริต  

3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์  
4. เป้าหมาย  
  เชิงปริมาณ 

เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นท่ีต าบลวัดโบสถ ์
เชิงคุณภาพ 

  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ต่ืนตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ี 
เกิดขึ้นและพร้อมท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  

5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
  5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประกวด 

5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด  
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถก์ าหนด  

  5.5 ท าพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ ์
6. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ ์
7. งบประมาณด าเนินการ  

30,000 บาท  
8. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ ์
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
  10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  
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  10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาท่ี ส่ือถึงการ
ต่อต้านการทุจริต  
  10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 8 
มิติที่  2   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.วัดโบสถ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ หลักบริหารจัดการท่ีดี(Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง จากสภาพปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันท่ีบั่นทอนการ
พัฒนาประเทศไทยมานาน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอรัปช่ันอย่างจริงจัง ต้องน า
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หลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ  

  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ จึงจัดท า
โครงการแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.วัดโบสถ์ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
         3.1 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อด้านการทุจริตของผู้บริหาร 
          3.2 เพื่อใหผู้้บริหารและบุคลากรมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการท่ีดี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แจ้งให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถไ์ด้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
  6.2 จัดท าประกาศเจตจ านงและติดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         10.1 ผู้บริหารแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อด้านการทุจริต 
          10.2 ผู้บริหารและบุคลากรมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการท่ีดี  

 
 

ล าดับที่ 9 
มิติที่  2   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ   
         ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  
2. หลักการและเหตุผล  

เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง อบต.วัดโบสถ์จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการท่ี 
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็น
ต่อการบริหารงานของอบต.วัดโบสถ ์
3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเกี่ยวข้อง  
  3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย  

กองคลัง อบต.วัดโบสถ ์
5. พื้นที่ด าเนินการ  

กองคลัง อบต.วัดโบสถ ์
6. วิธีด าเนินการ  

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีต้ังไว้  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง อบต.วัดโบสถ ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ  ส่ัง
การท่ีเกี่ยวข้อง  

10.2  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

10.3 เกดิความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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ล าดับที่ 10 
มิติที่  2   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน 
         โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็น
ธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นท่ีมากท่ีสุด โดยน าแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมา
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ 
ถิ่นก าหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า 
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ี ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการ
โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไป
โดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้  ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มี
การแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน  มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ในการให้ บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ
หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่ เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  
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6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ี ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
   6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ จัด
ให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานท่ีให้บริการ  
   6.4 จัดให้มีสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ า
ส าหรับผู้พิการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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ล าดับที่ 11 
มิติที่  2   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหนา้ที่ให้เปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่ 
         เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ท่ีท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง   
         ส่วนท้องถ่ิน 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ของ อบต.วัดโบสถ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558 
ก าหนดให้การกระท าท่ีต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งก าหนดขั้นตอน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมท้ังเอกสารประกอบการพิจารณาท่ี
ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมค าขอ ท้ังนี้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน   
  ดังนั้น เพื่อให้การให้บริการประชาชนในการพิจารณาอนุญาตตามภารกิจขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลของวัดโบสถเ์ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด จึงจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนของ อบต.วัดโบสถ ์ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
         3.1 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558  
          3.2 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ทุกส านัก/กอง จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตามภารกิจท่ีให้บริการประชาชน 
  6.2 ติดประกาศคู่มือส าหรับประชาชนให้ประชาชนได้รับทราบ และเผยแพร่ทางส่ือต่าง ๆ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         10.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558  
          10.2 ประชาชนได้รับบริการในการพิจารณาอนุญาตตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
 

 
 
 
 

ล าดับที่ 12 
มิติที่  2   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหนา้ที่ให้เปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
         การด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ อบต.วัดโบสถ์ 
2. หลักการและเหตุผล 

การจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการเป็นการปฏิบัติราชการแนวใหม่ท่ีมีความส าคัญในการ
สร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร เพื่อท่ีจะก ากับการปฏิบัติราชการให้ประสบความส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ของ
งาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนต าบล
กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์แนวทางท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น(ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ได้ก าหนดไว้ โดยมีส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นรางวัลท่ีก าหนดเป็นประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน  
  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในการพิจารณาผลส าเร็จของงานของ
พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์จึงจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
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  3.1 เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
  3.2 เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลท่ีมีผลส าเร็จของการปฏิบัติราชการ บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด
ได้รับรางวัลเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนสูงขึ้น 
  3.3 เพื่อให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการและตอบสนองความ
ต้องการ 
  3.4 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้ข้อตกลงการปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือในการก ากับการปฏิบัติ
ราชการให้ประสบความส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกองทุกกอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 

6. วิธีด าเนินการ 
  หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกองทุกกองท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดโบสถ์ / ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ โดยก าหนดภารกิจงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือ งานท่ีได้รับ
มอบหมาย  
 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกองทุกกอง และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การบริหารราชการบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
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  10.2 พนักงานส่วนต าบลท่ีมีผลส าเร็จของการปฏิบัติราชการ บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดได้รับ
รางวัลเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนสูงขึ้น 
  10.3 ประชาชนได้รับการตอบสนองความต้องการและการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการ 
  10.4 ผู้บริหารท้องถิ่นก ากับการปฏิบัติราชการประสบความส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ล าดับที่ 13 
มิติที่  2   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่เพื่อการ 
         ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
  เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ(ปปช.)เสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และ
แผนปฏิรูปด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขขอบ
ประชาชน จึงจัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดโบสถ์  
         3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  3.3 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ เป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี(Good Governance) 
  3.4 เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม(people’s participation) และการตรวจสอบ(people’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  
  3.5 เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์             

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
  6.2 แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.วัดโบสถ์  
  6.3 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 โดยการศึกษารูปแบบกรอบ 
รายละเอียดในการจัดท าแผนฯ และทบทวนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม/แผนงานในแผนพัฒนาต าบลส่ีปี(พ.ศ. 
2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  ท่ีมีอยู่เดิมมาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับการจัดท า
แผนปฏิบัติการปัองกันการทุจริตฯ 
  6.4 ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดโบสถ์ ให้ประชาชนทราบ 
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  6.5 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  
จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ให้
ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          10.1 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต 
         10.2 ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  วัด
โบสถ์ และประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะ 
  10.3 การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี(Good Governance) 
  10.4 ภาคประชาชนมีส่วนร่วม(people’s participation) และการตรวจสอบ(people’s audit) 
ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  
  10.5 ระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ได้รับการพัฒนา 
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ล าดับที่ 14 
มิติที่  3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
      ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.ได้ทุกขั้นตอน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ช่ือโครงการ : จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วัดโบสถ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดสิทธิของประชาชนในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการพร้อมกับการก าหนดหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการแก่ประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด การเตรียมการให้บริการข้อมูลข่าวสารต้องมีสถานท่ีจัดไว้ให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวก 
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารไว้ในท่ีท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วัดโบสถ์ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพื่อใช้เป็นสถานท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบและสืบค้น 
           3.2 เพื่อปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย        

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ และพื้นท่ีใกล้เคียง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดสถานท่ีให้บริการประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลแยกเป็นหมวดหมู่ 
  6.2 ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วัดโบสถ์  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         10.1 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบและสืบค้น 

         10.2 ระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวสารเป็นหมวดหมู่และมีความทันสมัย 
ล าดับที่ 15 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
     ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา 
        พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย     
        ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ ก าหนดใหอ้งค์กรปกครองส่ วนท้อง ถ่ิ นต้องเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบและ 
        ตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ี ในการจัดท า

บริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ และเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผย
และเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ 
ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดโบสถ์ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถทุ์กโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ ์

3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
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   3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย 

เผยแพร่ ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วัดโบสถ์ ท่ี ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตต าบลวัดโบสถ์  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
   6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดโบสถ์   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต  
    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  

10.2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ท่ีจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด  
    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  
    - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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ล าดับที่ 16 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
     ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 

 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม 
        ตรวจสอบของประชาชน  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลวัด
โบสถ์ ”  
2. หลักการและเหตุผล  

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ จึงได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่
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ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือส่ือสังคม (Social Media)  หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ 
โทรทัศน์ วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย  
   3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
   3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
   พื้นท่ีท้ังในต าบลวัดโบสถ ์ 
6. วิธีด าเนินการ  
   จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  

-  บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์   
-  บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
-  ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคล่ือนท่ี  
-  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจ าและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง  
-  จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
-  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านส่ือมวลชน/การจัด

แถลงข่าว  
-  หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
-  ประกาศผ่านเว็บไซต์ ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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ล าดับที่ 17 

มิติที่  3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ ์ระยะท่ี ๑ 

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม และจิตส านึกแก่ข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ให้ตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่น
ในระบบราชการ 
  การรับเรื่องราวร้องเรียนของประชาชนเป็นส่วนส าคัญหนึ่งในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ แต่การรับเรื่องราวร้องเรียนนั้น
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการกล่ันกรองและติดตามข้อร้องเรียน เพื่อมิให้การน าข้อ
ร้องเรียนท่ีไม่มีมูลไปเป็นเครื่องมือกล่ันแกล้งกัน องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึง
จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนขึ้น มุ่งหวังให้การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพื่อจัดต้ังศูนย์กลางการบริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียนท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียน

จากประชาชนด้วยตนเอง ทางจดหมาย ทางอินเตอร์เน็ต และจากส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อติดตาม เร่งรัด และก ากับ
ดูแลให้เรื่องร้องเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ หรือส่งต่อเรื่องราวร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว และแจ้งความคืบหน้าให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ 

 3.๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ เพื่อ
น าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ มีระบบการบริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียน สามารถแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

5. ข้ันตอนการด าเนินการ 
 5.๑ แต่งต้ังคณะท างานบริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียนฯ  
 5.๒ รวบรวมปัญหาการรับเรื่องราวร้องเรียน 
 5.๓ จัดระบบการรับเรื่อง การกล่ันกรอง การประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ การติดตามผล และ

การแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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 5.๔ จัดเก็บข้อมูล และประมวลผลเรื่องราวร้องเรียนเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนอย่างยั่งยืน เพื่อมิให้เกิดปัญหาการร้องเรียนซ้ าขึ้นอีก 

 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ อย่าง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ ์
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ล าดับที่ 18 
มิติที่  3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์   
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลวัด
โบสถ์ มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของอบต.และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ และแผนพัฒนาส่ีปี
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคม และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์   
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์   
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
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   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ บางต าแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ แทน
กรรมการฯ ท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 8. 
งบประมาณด าเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดโบสถ์ และร่างแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 

 
ล าดับที่ 19 

มิติที่  3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ อปท. 
3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล ประจ าป ี ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ ์

2. หลักการและเหตุผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.๒๕59 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ท่ีก าหนดให้มีระยะเวลาส่ีปี  โดยให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ซึ่งให้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 ภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.๒๕59 
คือ แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน



~ 45 ~ 
 

ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลน าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ท่ี
จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา โดยการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี  
โดยน าข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
  นอกจากนั้น ยังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  
รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ จึงจัดท าโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล
ประจ าปขีึ้น เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ ์ 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อบูรณาการแผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพในการท่ีจะด าเนินการเองได้มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นส่ีปี  
๒. เพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
๓. เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารและด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ ์
 
 

4. เป้าหมาย 

  พัฒนาการ อ.พนัสนิคม  ผอ.รพ.สต.วัดโบสถ์  ผอ.ร.ร.วัดโบสถ์  ผอ.ร.ร.อุทกวิทยาคม  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ก านันต าบลวัดโบสถ์  ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม. 1-11  
พนักงานพร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ ์   

5. วิธีด าเนินการ 
  ๑. ขออนุมัติ จัดท าโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลประจ าปี  
  ๒. ติดต่อประสานงานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านข้อมูลแผนชุมชน 
  ๓. จัดท าหนังสือเชิญพัฒนาการ อ.พนัสนิคม  ผอ.รพ.สต.วัดโบสถ์  ผอ.ร.ร.วัดโบสถ์  ผอ.ร.ร.อุทก
วิทยาคม  ก านันต าบลวัดโบสถ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทน
คณะกรรมการหมู่บ้าน ม. 1-11  พนักงานพร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์เข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลประจ าปี  
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๔. จัดรถประชาสัมพันธ์โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลประจ าปี พร้อมส่งหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ให้หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายแต่ละหมู่ประชาสัมพันธ์ 
  ๕. ด าเนินการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลประจ าปี  
  6. จัดล าดับความส าคัญของปัญหาความต้องการ 
  ๖. ก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา พจิารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 

ก. จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 

๗. จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณ 
  30,๐๐๐ บาท  

8. สถานที่ด าเนินงาน 
ศาลาอเนกประสงค์วัดโบสถ์ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้บูรณาการแผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพในการท่ีจะด าเนินการเองได้มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นส่ีปี  
๒. อบต. รับทราบปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 

  ๓. แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ได้รับการจัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.๒๕59 

4. ประชาชนได้ทราบนโยบาย แนวทางการบริหารและด าเนินงานของ อบต. วัดโบสถ์  
 

 
 

ล าดับที่ 20 
มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล  
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 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ  ดังนั้น 
เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ จึงได้มีการจัดท า
และรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
3. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์   
  2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้บริหารทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
  3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์   
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์   
6. วิธีด าเนินการ  
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบปย.2  
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 
เพื่อจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน  
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

ล าดับที่ 21 
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มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่ 
      สามารถด าเนินการได้ 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา 
         ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล  

 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็วถูกต้อง ประชาชน
หรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการท างานมีกระบวนการท่ีโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการ
คลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข

การท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 ประชาชนในเขตต าบลวัดโบสถ ์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ต าบลวัดโบสถ ์  
6. วิธีด าเนินการ  

 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี 
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันส้ินปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิด เผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
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 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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ล าดับที่ 22 
มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่ 
      สามารถด าเนินการได้ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง 
ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น 
เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ี เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์   

 3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลวัด
โบสถ์ ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  
4. เป้าหมาย  
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 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์   
5. พื้นที่ด าเนินการ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์   
6. วิธีด าเนินการ  

 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  

 6.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งต้ังให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ใหค้วามส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย  

 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีและตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้าง
อย่างละเอียดและถูกต้อง  

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  
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ล าดับที่ 23 
มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน  
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป 
         ตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล  

 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้
และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือ
การตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
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ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  

 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ เพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการ ท่ีเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

 3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  

 3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ มีความรู้ความเข้าใจ  มิ
ให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ มีความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน  
  6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดโบสถเ์ข้ารับการอบรม  
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  6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
  6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  
 20,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 


