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สวนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1  (ตามมิติที่  1  การสรางสังคมที่ไมทนตอการทจุริต) 

 

โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 

1. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันการทุจริตเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอนวิกฤตการณ

ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยมในการ
รักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนา
คนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงาน
และจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ น้ัน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกนั
ทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะ
เปนรากฐานที่สําคัญ ที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหา
ทุจริตที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นใน
ความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อ
สวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมที่จะ
เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 2.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
 2.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม 

3. เปาหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนติ้ววิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  100  คน 

/4.พื้นที่ดําเนินการ... 
4. พื้นที่ดําเนินการ 
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 โรงเรียนติ้ววิทยาคม หมูที่ 2  ตําบลบานติ้ว  อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

5.2 แตงตั้งคณะทํางานพิจารณานําหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลบานต้ิว    
 5.3 ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทํางานฯ  

5.4 ติดตามการดําเนินการ 
 5.5 สรุปผลการดําเนินการ 

6. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบานต้ิว จํานวน  30,000  บาท 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานต้ิว 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 9.1  มีการนําหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตําบลบานติ้ว 

9.2  เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มี
ภูมิคุมกันทางสังคมไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

9.3  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม 

        (ลงชื่อ)....……..…………………..………….….ผูเขียนโครงการ 
(นายสมรรถชัย  อินทสา) 

นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
 

        (ลงชื่อ)……..………………………...…………..ผูเสนอโครงการ 
(นางสาวทัศนีย  มาลา) 

หัวหนาสํานกัปลัด อบต.บานติ้ว 
 

              (ลงชื่อ)..…………………….…………….………...ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายพรานภิมล  รัตนอุไร) 

ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลบานต้ิว 
 

          (ลงชื่อ)..………………………………..…..……….ผูอนุมัติโครงการ 
(นายวิจิตร  คําโฉม) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลบานต้ิว 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 5  (ตามมิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต) 

 
โครงการ “คนดีศรี อบต.บานติ้ว”  

องคการบริหารสวนตําบลบานติ้ว  อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)   
ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉย ตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส ทัดเทียม   
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” และนโยบายของ
รัฐบาล ขอที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี 
ความเปนขาราชการ และความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองกันพรอมอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน สรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  
เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564) และให
หนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ  
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลบานต้ิว เปนไปดวย
ความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคสอดคลองกบัยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
องคการบรหิารสวนตําบลบานต้ิว จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพื่อสงเสริมใหขาราชการและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบานต้ิวประพฤติ 

ปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
2.2  เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความรับผิดชอบตอองคกรหรือหนวยงาน 
2.3  เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย และการรักษาวินัยของขาราชการและลูกจาง 

3. เปาหมาย 
ขาราชการและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบานต้ิว  จํานวน  40  คน 

4. วิธีดําเนินการ 
4.1  จัดทําโครงการ/เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ     
4.2  ประชุมขาราชการและลูกจางเพื่อประชาสัมพันธโครงการ 
4.3  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการและลูกจางผูมีคุณธรรม     

จริยธรรมดีเดน 
 

4.4 ประกาศ... 
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4.4  ประกาศหลักเกณฑการคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน ใหขาราชการและลูกจางทราบ 
4.5  คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

กําหนดหลักเกณฑกําหนด จํานวน 1 คน 
4.6  ประกาศผลการคัดเลือกและประกาศยกยองเชิดชูผูไดรับรางวัลผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานต้ิว เชน เว็ปไซต บอรดประชาสัมพันธสํานักงาน วารสาร อบต.บานติ้ว 

5. สถานที่ดําเนินการ 
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานต้ิว 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 

7. งบประมาณ 
  ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานต้ิว  อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
9.1  ขาราชการและลูกจาง เปนผูประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
9.2  บุคลากรที่ไดรับรางวัลผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

 แกผูรวมงาน 
    

        (ลงชื่อ)....……..…………………..………….….ผูเขียนโครงการ 
(นางนิตย  เทียมเพ็ง) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
 
 

        (ลงชื่อ)……..………………………...…………..ผูเสนอโครงการ 
(นางสาวทัศนีย  มาลา) 

หัวหนาสํานกัปลัด อบต.บานติ้ว 
 
 

              (ลงชื่อ)..…………………….…………….………...ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายพรานภิมล  รัตนอุไร) 

ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลบานต้ิว 
 

          (ลงชื่อ)..………………………………..…..……….ผูอนุมัติโครงการ 
(นายวิจิตร  คําโฉม) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลบานต้ิว 
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ส่วนที� �                                                                                                                                                                
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 1  (ตามมิติที่  3  การสงเสรมิการมีบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน) 
 

โครงการมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรองทุกข
และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพื่อเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส  จึงไดจัดทํามาตรการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขึ้น เพื่อกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน  รวมทั้ง
พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล และการ
แจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม สะดวกและเหมาะสม 
รวมทั้งจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง 
 
 3. วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตาม
ผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
  
4. เปาหมาย 
 1. กํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบานต้ิว ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2. กํากับติดตามใหมีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการรองเรียน/การ
ติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานต้ิว  อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบานต้ิว  
 2. ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบาน
ติ้ว  เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้  
  - กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
บานติ้ว 



๒๗ 

 

  - กํากับติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน 
และขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง  
  - กําหนดใหมีเจาหนาที่/หนวยงานผูรับผิดชอบในการรบัเรื่อง/รองทุกข รองเรียนการทุจริตอยาง
ชัดเจน  
  - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไข
ปญหา ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  
 
 
  - กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ดําเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมภายใน 15 วัน  หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
  - กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนา    ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
บานติ้ว ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 
 5. คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
 7. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ใหผูบริหาร
รับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  
  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
   - 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคบริหารสวนตําบลบานต้ิว 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
 2. มีการแตงตั้งเจาหนาที่/หนวยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 3. มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องรองเรียน 
 4. มีการแจงผลการดําเนินการหรอืความกาวหนา ผลเรื่องรองเรยีน ใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งมีชองทาง
ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 5. มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการที่กําหนด
ไว 
 

        (ลงชื่อ)....……..…………………..………….….ผูเขียนโครงการ 



๒๘ 

 

(นางนิตย    เทียมเพ็ง) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
        (ลงชื่อ)……..………………………...…………..ผูเสนอโครงการ 

(นางสาวทัศนีย  มาลา) 
หัวหนาสํานกัปลัด อบต.บานติ้ว 

 
              (ลงชื่อ)..…………………….…………….………...ผูเห็นชอบโครงการ 

(นายพรานภิมล  รัตนอุไร) 
ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลบานต้ิว 

 
          (ลงชื่อ)..………………………………..…..……….ผูอนุมัติโครงการ 

(นายวิจิตร  คําโฉม) 
 นายกองคการบรหิารสวนตําบลบานต้ิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

ส่วนที� �  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 1  (ตามมิติที่  4  การเสรมิสรางแระปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) 

 

โครงการสงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจาง 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)  จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมสังเกตการณจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ขั้นตอนจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตองจัดใหมีขอมูลขาวสารการดําเนินโครงการและการใชงบประมาณ 
เพื่อสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับ
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส 
เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 2. เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวของกับการพัสดุใหแกประชาชน 
 3. เพื่อเผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอนตอสาธารณชน ผานทางเว็บไซด และที่ทําการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

4. เปาหมาย 
 เผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอนตอสาธารณชน 
 

 5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนผูสังเกตการณในขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจาง  
 6.2 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกประชาชนทั่วไปและผูเขารวมสังเกตการณเกี่ยวของกับพัสดุ เมื่อมีการจัดซื้อจัด
จางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่และผูเขารวมสังเกตการณตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง 
 3. ประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการที่สําคัญทุกขั้นตอนใหประชาชนทราบ ผานทางเว็บไซด และที่ทําการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 - 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานติ้ว  อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ 



๓๐ 

 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และไมเกิดปญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจางในองคการ
บริหารสวนตําบลบานติ้ว  
 

(ลงชื่อ)....……..…………………..………….….ผูเขียนโครงการ 
(นางนิตย   เทียมเพง็) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

        (ลงชื่อ)……..………………………...…………..ผูเสนอโครงการ 
(นางสาวทัศนีย  มาลา) 

หัวหนาสํานกัปลัด อบต.บานติ้ว 
 

              (ลงชื่อ)..…………………….…………….………...ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายพรานภิมล  รัตนอุไร) 

ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลบานต้ิว 
      

     (ลงชื่อ)..………………………………..…..……….ผูอนุมัติโครงการ 
(นายวิจิตร  คําโฉม) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลบานต้ิว 
 
 
 

 
 
 


