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ค าน า 

 จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ  
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิด 
ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ 
สถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้อง 
ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพ่ือให้ 
เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้  
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่
การ เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก 
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม  
นานาอารยประเทศ 

 ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ จึง
แสดง เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต โดยการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องตาม
คู่มือการ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 
เพ่ือ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเดื่อต่อไป  
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ส่วนที่ ๑ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 บทน า  
1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แตใ่นทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นมาเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การ
ปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
อย่างทัดเทียม จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ 
มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
 

๒.หลักการเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง  

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา  
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก  
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ  
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  

แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม 



๒ 

 
 

 

รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน  
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ  
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทย
บางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดย
มุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้า
ระวัง เพ่ือสกดักั้นมิให้เกิดการทุจริตได้  เพ่ือให้การดาเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเดื่อ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – พ.ศ.๒๕๖๔) ขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และ
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเดื่อ ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ตาม วิสัยทัศน์กาหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย  

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น  
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  ตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๖  

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

 
 



๓ 

 
 

 

4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง  

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่  
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ  
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

๖.วิสัยทัศน์  
  “เป็นองค์กรที่เป็นที่พ่ึงของประชาชน ดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ปัญหาได้รับการเยียวยา
แก้ไข ให้ความส าคัญปราชญ์ชุมชุน คนท างานได้รับขวัญก าลังใจ ใส่ใจเยาวชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สรรค์สร้าง
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน สืบสานประเพณี พัฒนาต าบลให้น่าอยู่ สร้างคนดีด้วยจิตอาสา เด็กได้รับการพัฒนาสมวัย 
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน” 
 

๗.พันธกิจ ( Mission ) 



๔ 

 
 

 

        1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมาขึ้นโดยการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกระดับ 
        ๒.ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม 
        ๓.พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยการส่งเสริมกระบวนการประชาคมทุก 
        4.ส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการ
อนุรักษ์ประเพณี อันดีงามของชุมชน 
        5.น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการโดยยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
        ๖.ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่การอุปโภคและบริโภค  
       ๗.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอยและความจ าเป็นเร่งด่วน 
       ๘.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรและชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



๒๒ 
 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

 

 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกวดพนักงานดีเด่น ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                    และประสิทธิผล  
2. หลักการและเหตุผล  
        การส่งเสริมคนดีให้มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรที่ส าคัญอย่างยิ่ง  เพราะหากบุคลากรมีขวัญก าลังที่ดี ย่อมส่งผลให้
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มก าลัง  ดังนั้น  กิจกรรมประกวดพนักงานดีเด่น จึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร ต่อการให้บริการประชาชน ต่อประเทศชาติ และต่อพนักงานในองค์กร 
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร    
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย  
4. เป้าหมาย  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
5. ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี  
7. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
8. สถานที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
9. ผู้รับผิดชอบ   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย   
  10.2 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
ก าหนด 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 



๒๓ 
 

 

 

 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีก
อย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้า  บุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ ไว้วางใจที่
จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ รับการประเมินคัดเลือกจาก
ส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริม ท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่
ดี และเพ่ือเป็น การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
ดังกล่าวนี้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก ่ประชาชน  
  3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
6. วิธีการด าเนินการ  
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
บ้านเดื่อ  โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูก
และปลุกจิตส านึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม 
และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
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  ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาตรฐานกว่าร้อยละ 
70  
  ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  เกิดจิตส านึกที่ดีใน
การต่อต้านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
   

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประจ าตัวบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเดื่อ  พ.ศ. 25๕9  โดยก าหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง  วินัย ซึ่งมีการก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น
จังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างท้องถิ่น มีหน้าที่
ด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นใน
หลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ควรน าแนว
ทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อได้จัดท า คู่มือ
จริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นรายบุคคล เพ่ือให้บุคลากรทั้ง
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  
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  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ข้อบังคับ  ระเบียบ กฎหมาย มี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ  
  3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างทั่วไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
 3.จัดท าคู่มือประจ าตัวบุคลากรทุกคน ด้านจริยธรรม  ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ 
  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
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ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จึงได้ก าหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ  ปราบปรามการทุจริต              
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่าย ประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
6. วิธีด าเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาท ิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตส านึก  
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะในการประชุมพนักงานที่จัดขึ้นทุก
เดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 
1. ชื่อโครงการ : อบรมการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการ  
                     ต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่ม ีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น 
การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน
เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ  กระท า
ทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
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2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก ในการ
เป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่าง
เหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระท าทุจริตใน ระบบราชการด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเดื่อ จึงได้จัดท าโครงการอบรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดี
ในการ ต่อต้านการทุจริตขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ให้มีจิต
สาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
  2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
 ๓.เพ่ือให้ความรู้แกค่ณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนา
ตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ  สมานฉันท์ ประพฤติตน 
เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการ กระท าความ
ดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ. 25๖2 - 2564 
6. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
7. วิธีการด าเนินงาน  
  7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของ เจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
  7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
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  7.3 แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ    

7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย  
8. สถานที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
  2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ  การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง         
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตาม อ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ี
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้
ความรู้ เรื่องการ  ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่  เ พ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                           
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
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3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เป้าหมาย พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
6. วิธีการด าเนินการ จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)   
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด พนักงานองค์การบริหารและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ผลลัพธ์ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. ชื่อโครงการ : จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
2. หลักการและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น  วางใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตและ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  แห่งชาติ ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท า ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
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ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือน า เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะ ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่
เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จึงได้ตระหนัก 
และเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้
ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็น พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
ที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ใน การท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชัน   
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน  
                           ต าบลบ้านเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
6. วิธีด าเนินการ  
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
  2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
  4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  5. แจกจ่ายให้บุคลากร  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. ชื่อโครงการ : คุณก าลังนั่งทับอะไรอยู่หรือเปล่า   
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. 2542 
และที่แก้ไข เพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบ อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หาก เจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีท่ีผ่าน
มา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ นของผู้ด ารง
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ต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมท้ังได้สร้าง ความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นท่ี
หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะเข้าใจสาเหตุ  และปัจจัยท่ีน าสู่การคอร์รัป
ชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าท่ีให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ท่ีน าไปสู่การทุจริต  คอร์รัปชัน 
โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ  
ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน ์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ท้ังมิติ
ด้านสังคม การเมืองและ การบริหารท่ีส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารท่ีด้อยพัฒนา  ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเด่ือ  จึงได้จัดท ากิจกรรมปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest” ขึ้น  เพื่อสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ขาดจิตส านึกในหน้าที่ท่ีจะปกป้อง ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบใน
การด าเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง  กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผล
กระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ และประชาชน  
 
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเดื่อ   
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและ ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ติดสื่อกระตุ้นเตือนการมีผลประโยชน์ทับซ้อนครบทุกส่วนราชการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
  1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  
  2. ออกแบบสื่อกระตุ้นเตือน “คุณก าลังนั่งทับอะไรอยู่หรือเปล่า”  
  3. ด าเนินการติดสื่อกระตุ้นเตือนให้ครบทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ และใน
บริเวณท่ีเห็นได้ชัดเจน  
  ๔. สรุปรายงานการผลการด าเนินการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการติดสื่อกระตุ้นเตือน “คุณก าลังนั่งทับอะไรอยู่หรือเปล่า” ครบตามวัตถุประสงค ์
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 –  
2560) มุ่งสู่การเป็น ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จึงได้ก าหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต              
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชนในพื้นท่ีทุกภาคส่วน 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดอบรม โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ประชาชนทุกภาคส่วน 
  2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ชาชนทุกภาค
ส่วน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและ สมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างจิตส านึกในการ กระท าความดี รู้จักการให้ การ
เสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
4. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านเดื่อ 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ. 25๖2 - 2564 
6. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
7. วิธีการด าเนินงาน  
  7.1 บรรยายเรื่อง การรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 7.2 แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการวิธีแจ้งเบาะแสการทุจริต ช่องทางการแจ้งเบาะแส  วิธีการ
ต่อต้านการทุจริต 

7.3 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย  
8. สถานที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
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  1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
  2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
๑.๒.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับ 
บริการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น 
โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของ โรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสีย
งบประมาณในการด าเนินการเป็นอันมาก และเป็น การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหา
สุขภาพที่ส าคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผัก
ผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพ่ือ เหตุผลทางการค้าและ
พาณิชย์ ท าให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการ  ป้องกัน
ปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเ พ่ือ
บริโภคใน ครัวเรือน ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓๔ การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์
ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์ แต่กระนั้นส าหรับประชาชนที่ไม่เคย
ปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชน บ้านสวนพอเพียง
ตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง  
3.2 เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พื้นเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้  
3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก

การใช้สารเคม ีสงเคราะห์ใดๆ  
3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนทั่วไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
 6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ขั้นเตรียมการ - มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่
เป็นผู้ประสาน - รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ - บางกลุ่ม
ย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเป็นผู้ประสานงาน  

6.2 ขั้นปฏิบัติ - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแล
ผักอินทรีย์ เพ่ือให้ สมาชิกที่ร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ - แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก - 
กระตุ้นการน าเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน  - จัดให้มี
การน าเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  
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6.3 ขั้นประเมินผล - การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว - มีการส ารวจ
ความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการบริโภค (จ านวน ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ) - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา - มีการสรุปปัญหาที่ได้ 
จากการด าเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหาแนวทางแก้ไข ร่วมกัน – ส่งเสริมให้เกิด
ธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ : ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์  
10.2 สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง  
10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ  
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 
 
 
1.2.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัตตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างอาชีพ  

                    สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

   โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
โครงการตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่
ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว ทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผน
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตาม
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี 
ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้
มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง 
โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การ
พ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม  นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ  วาง
แผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จึงท าโครงการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย 
โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
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3. วัตถุประสงค์  
   3.1 ส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชน 
  3.2 ประชาชนสามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  
    6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับผู้ร่วมโครงการ  
    6.3 ศึกษาดูงานการสร้างรายได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานที่จริง  
    6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ. 25๖2 –  พ.ศ. 25๖๔   
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 5,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  
    10.3 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
๑. ชื่อกิจกรรม โตไปไม่โกง 
๒. หลักการและเหตุผล  

เด็ก และเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชน 
ในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจึงมีความส าคัญต่อการ 
ก าหนดทิศทางของสังคมในอนาคต ดังนั้นจึงต้องบ่มเพาะให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถควบคู่ไป 
กับการมีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข 
เป็นสังคมแห่งความดีงาม โดยมีครูและโรงเรียนท า หน้าที่ถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดีตั้งแต่วัยเยาว์ 
              กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นสถานศึกษาระดับปฐมวัย (อายุ ๒-๕ ปี) โดยมุ่งเน้นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กที่เข้ารับการศึกษาด้านต่างๆ ตามนโยบายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยของรัฐบาล โดยกลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 

        ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ได้มีมติเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และให้
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หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง ด าเนินการน าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ระดับชั้นอนุบาล ๑ และ
อนุบาล ๒ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมตามช่วงอายุของเด็ก โดยเริ่ม
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

        เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ สั่งการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด น าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ระดับชั้น
อนุบาล ๑ มาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ให้เหมาะสมตามช่วงอายุเด็ก ให้ดาวน์โหลด
หลักสูตร  “โตไปไม่โกง” จากเว็ปไซค์ http://growinggood.org/category/course/  โดยมีเนื้อหาในหลักสูตร 
ดังนี้ 

เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมความดี 5 ประการที่ช่วยสร้างชาติและต่อต้านการทุจริต ได้แก่ 
1) ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติ

ต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง 
2) การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
3) ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผล โดยไม่
เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
4) กระท าอย่างรับผิดชอบ คือ การมีจิตส านึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด 
เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท าได้เสมอหากมีการกระท าผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและ
แก้ไข 
5) เป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรงไม่ละโมบโลภมาก รู้จัก
ยับยั้งชั่งใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อ่ืน 

     3. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ทางสังคมให้ตั้งแต่ปฐมวัย 
๓.๒ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
๓.๓ เพ่ือกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 
๓.๔ เพ่ือเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

๔. เป้าหมาย 
  เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖4 
6. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ น าหลักสูตร“โตไปไม่โกง” มาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ให้เหมาะสมตาม
ช่วงอายุเด็ก 
๖.๒ ควบคุม ติดตาม และสรุปรายงาน 

http://growinggood.org/category/course/
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7.  งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  
8.สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ของเด็กปฐมวัย  
มีผลสมฤทธิ์ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
๑๐.๒ เด็กเล็ก มีคุณธรรม จริยธรรม พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต จิตสาธารณะ จิตอาสา และความ

เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 

 
1.3.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
๑.  ชื่อโครงการ การประกวดเรียงความในหัวข้อ “เมื่อเติบใหญ่ ฉันจะเป็นคนดี ไม่โกงกิน” 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย

มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ขาดคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคม
ที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น ส าหรับเด็กและ
เยาวชน  ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน ปัญหาการติดเกมส์  เป็นต้น 
              องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริม และพัฒนาเด็กและ
เยาวชน แล้ว ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑๐) การ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (๑๕) การส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ยัง
ด าเนินการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ตามกรอบและแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๑ โดยมีเป้าหมายหลักให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีส านึกความเป็นพลเมือง กล้าคิดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถี
ประชาธิปไตย และมีความสุข  

   การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
แก้ปัญหาสังคม และการส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงจัดท าโครงการประกวดเรียงความในหัวข้อ 
“เมื่อเติบใหญ่ ฉันจะเป็นคนดี ไม่โกงกิน” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และปลูกฝังประชาธิปไตย 
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เด็กและเยาวชนต าบลบ้านเดื่อ ซึ่งจะท าให้พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้
เด็กและเยาวชนเป็นคนดี เข้าใจความหมายของการทุจริต  คอรัปชั่น วิธีการต่อต้านการทจริต และสามารถ
แก้ปัญหาสังคมได้ ท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว  
๓. วัตถุประสงค ์
      ๑.  เพ่ือเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันการทุจริต 
       2. เพ่ือสร้างความตระหนักในผลเสียของการทุจริต และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
       3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

๔. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนต าบลบ้านเดื่อ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
5.  ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ.๒๕๖2-๒๕๖๔ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินงาน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ต าบลบ้านเดื่อ  
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
๑. แต่งตั้งคณะท างานฝ่ายต่างๆ 

  ๒. ติดต่อ ประสานงานโรงเรียนในพื้นท่ี 
  ๓. วางแผนก าหนดตารางการประกวดเรียงความ 
  ๖. ประเมินโครงการ แล้วรายงานให้ผู้บริหาร ทราบต่อไป 
 

7.  งบประมาณ  ๕,๐๐๐ บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ           
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑.  เด็กและเยาวชนต าบลบ้านเดื่อ ที่เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจการต่อต้านการทุจริตมากขึ้น 
 ๒. เด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีจิตสาธารณะ เป็นเด็กและเยาวชนที่ดีในสังคม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ” 

2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน  ความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้  ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ  ประชาชนใน
ท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่
จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว 
เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้  เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี 
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก



๔๐ 
 

 

 

เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดง
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งใน
การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่  ทั่ว
ประเทศต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน                     
อย่างน้อย 1 ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
   6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่วข้อง  
   6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖4)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง - มี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  
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   10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ  บรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล             
   (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
2. หลักการและเหตุผล  
   พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น  ธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 
69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม  ของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบ
การท างานได้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเดื่อ  
   3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้ 
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   3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้ าน
บริหารงานบุคคล  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเดื่อ ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามา ท างาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 
มาตรการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
   6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
   6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต  
     –  มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เดื่อ   จ านวน 1 มาตรการ  
    - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและ 
หลักธรรมาภิบาล  
   10.2 ผลลัพธ์  
    - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไม ่             น้อยกว่า 90 %  
    - บุคลากรของของ องค์การบริหารส่วนต าบล ความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3  
    - การบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนต าบล มีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได 
 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก องค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล  
  และหัวหน้าส่วนราชการ  
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2. หลักการและเหตุผล  
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้ท้องถิ่นมีหน้าที่ต้อง
ท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ  บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ 
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม  พระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537 แก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดให้นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มาตรา 60 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฏหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 60  วรรค  2 ก าหนดให้ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้าง  รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเดื่อ และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย 
และอ านาจหน้าที่อ่ืน  ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร
ราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ  ประชาชน ลด
ขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมาย
อ านาจ หน้าที่ของท้องถิ่นขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
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   3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
   3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ
มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  นายก องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้รองปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล และปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ  
   6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 
4 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”       
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความ
ดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ  ราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดหนองคาย  เรื่อง 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล   ได้ก าหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ  พนักงาน  
พนักงานจ้างของส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ โดยแต่งตั้งปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และ
หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเดื่อโดยประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกส่วนในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ เป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ งานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้
พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ปริมนผลการปฏิบัติราชการ  
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล     บ้านเดื่อ  
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อเสนอมา โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุก
ปีงบประมาณ     
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน  
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่าง เคร่งครัด  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ จัดท า
ทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลด
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม  ขั้นตอน
ของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือ เป็นเรื่องส าคัญที่องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือท่ี เกี่ยวข้อง  
   3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที ่เกี่ยวข้อง  
   10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน  
   10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
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   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มี
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
   3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
   3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
   3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกอง  
    4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของ
จ านวนงบประมาณ  
   6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
   6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
   6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ  
   10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
   10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 
 
 
 



๔๘ 
 

 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
   3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหา พัสดุ  
   6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  6.3 จัดท า “หนังสือรับรองตนเอง” เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองาน 
ผู้ประกอบการทุกกรณี เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

     7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
   10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ 
ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ  หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้น การที่ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.  2552 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี 



๔๙ 
 

 

 

ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่
ก าหนดให้ท้องถิ่นมี อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทั้งนี ้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ 
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม  

      3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก               
ธรรมาภิบาล  
   3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเดื่อที่ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ของ
องค์กร www.bandua.go.th บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรและประจ าหมู่บ้าน หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย เพ่ิมเติมที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง   
   6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ 
เป็นต้น   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  



๕๐ 
 

 

 

9. ผู้รับผิดชอบ ส านักคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
    10.2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด  
    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดนด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว     ( One 
Stop Service) ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ 
สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับ
ระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนด ระยะเวลาด าเนินการของแต่
ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิว 
เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ือ
อ านวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  นอกจากนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทาง
เท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, 
ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้าน
การส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวย
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ความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน  ได้รับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทยีมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ  
5. พื้นที่ด าเนินการ ทุกส่วนราชการ สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, 
ด้านระบบระบายน้ าา, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, 
ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  
   6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการ สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
    10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน  
 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ. 2552 และหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
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2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการ ปฏิบัติ
หน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลการจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เดื่อในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ 
สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือ
ประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน  จ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ  
   3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  
   3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
1 คร้ัง ต่อปี  
5. พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที ่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนที่จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
   6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
รูปแบบที่ก าหนด  
   6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
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   6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
   6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
   6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ  
   เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท/ปี  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จ านวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ์  
    – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
    - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
      
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.  2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้
มาขอรับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการ
อ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวน
มากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็น
ธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ  มิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ 
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราช  กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 
ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและ
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เกิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก และ ได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความ
ทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม  การใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ  
   3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหา
ประโยชน์หรือกระท าการ ประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม  
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการ
ให้บริการ  
   6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
   6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
   6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการ
ใช้บริการตามล าดับคิว  
   6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
   6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือ
น ามาปรับปรุง แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการ สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับ
หน่วยงานที่ให้บริการ  
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   10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มา
ขอรับบริการ - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่   
 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
    ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จึงได้ให้ความส าคัญใน
การสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพ้ืนที่
มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ
หลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และ
หลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่ แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ 
สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วน
ต าบล[hkos,hv จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มี
การแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการ  ตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความ ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่ง
จะช่วยให้การบริการของ หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น  
   6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินการให ้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
   6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิด ภายในสถานที่ให้บริการ  
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    6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ า
ส าหรับผู้พิการ  
   6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง  
   6.6 มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart 
Box) มาประยุกต์ใช้ในการ ประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส่วนราชการ สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 
 

 
 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือ
ปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมา
ได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่าง
น้อยมีผลการประเมินไมต่่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง 
กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
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   4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ให้สั้นลง  
   4.2 ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
   4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
   4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
   4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
6. วิธีด าเนินการ  
    6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง
ใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
   6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกมอบอ านาจให้รองนายก หรือปลัดให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิ
แสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   
   6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส่วนราชการ สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของ เจ้าหน้าที่  
   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและ
ท าให้ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า 
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
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หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการ
ของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการ
บริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เป็นไปเพ่ือ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการ
บริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างาน
เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ  ทั่วถึงและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
   3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได ้ 
   3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ     
   3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการด าเนินงาน ได ้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ และผู้ที่มาติดต่อราชการกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
   6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
    6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
    6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
    6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
    6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
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    6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก
งานบริการ  
    6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการ
ให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลา ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
    6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
   6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
   6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน า
จุดบกพร่องในการจัดท า โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
   10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้ 
   10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ บริการ  
   10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได ้
 
 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การ
ด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ  
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่ง
เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  



๖๐ 
 

 

 

3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย  
   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
   6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ปลัด  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  
รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส่วนราชการ สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอ านวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.  2552  หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่
บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่ นายกจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ 
เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบ
อ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และรองปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
 
 
 
 



๖๑ 
 

 

 

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี 
   3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายก องค์การบริหารส่วนต าบล เสนอนายกพิจารณา  
   6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก องค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายก องค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการ
แทน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายก องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ. 2552  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตาม
กฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  นั้น  มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับ
ฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การ
บริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่  6  พ.ศ.  2552 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย



๖๒ 
 

 

 

หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้
การบริหาร ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.  2552 ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เดื่อ ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
ก าหนดให้ปลัดองค์กาบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานท้องถิ่น และลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้
เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเดื่อ มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลด
ขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมาย
อ านาจ หน้าที่ของท้องถิ่นขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
   3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
   3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย  
   จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ
มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ นายก องค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล และปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ งานบุคลากร  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือ สั่งการ  



๖๓ 
 

 

 

   6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 
4 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
    - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต 
 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์ 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

โครงการ โครงการประกวดบุคคลดีเด่นในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

หลักการและเหตุผล 
      กระแสโลก การสื่อสารไร้พรมแดน มีส่วนส าคัญที่ท าให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยให้
ความส าคัญกับผู้ที่กระท าดีเป็นที่ประจักษ์ ยกย่อง ชื่นชม เชิดชู กลับค่อยๆ หันไปชื่นชม เชิดชู ผู้ที่มีฐานะ
ดี มีเงินมาก ตัดสินกันที่ทรัพย์สมบัติ ไม่ใช่ที่จิตใจ ท าให้คนที่ตั้งใจท าความดีเกิดความท้อแท้ และค่อยๆ 
เลิกท าไปในที่สุด 

  

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพ  ร่างกาย  จิตใจ  แก่ผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการท าความดี และท าความดีทั้งต่อตนเอง ต่อส่วนรวม และต่อประเทศชาติต่อไป  จึงได้
จัดท าโครงการประกวดบุคคลดีเด่นในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ นี้ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่  ตระหนักและเห็นคุณค่าการท าความดี 
3.2 เพ่ือส่งเสริมให้คนดีมีก าลังใจในการท าความดี 
3.3 เพ่ือปลูกจิตส านึกการเป็นคนดีให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ในพ้ืนที่ 



๖๔ 
 

 

 

4. เป้าหมาย   
      4.1 เชิงปริมาณผู้เข้าร่วมประกวด  จ านวน หมู่บ้านละ 10 คน  

       4.2 เชิงคุณภาพ 
  -  ผู้เข้าร่วมประกวด เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพ้ืนที่ เห็นคุณค่าของคนดี และกระท า
ความดีสืบต่อไป 

5.  วิธีด าเนินการ 
5.1  จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 
5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการด าเนินการ 
5.3  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมประกวด 
5.4  คัดเลือกบุคคลดีเด่นในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
5.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
5.6  สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ  ปี  2562 - 2564 
7. สถานที่ด าเนินงาน พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 

 

8. งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท  

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

10.1   ไดบุ้คคลดีเด่นในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

10.2 เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ตระหนักและเห็นคุณค่าของการท าความดี และเอา    
เป็นแบบอย่าง 

 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 

 

1 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
    2. หลักการและเหตุผล  

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ



๖๕ 
 

 

 

เจ้าหน้าที ่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็น
สิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือ
เป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
   3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พืน้ที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล      

บ้านเดื่อ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 12 



๖๖ 
 

 

 

ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ก าหนดมาตรการ ก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ 
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ  คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ จึงได้จัดให้มีการจัดท า
ข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
นายกเทศมนตรีกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส านัก ปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการ
ลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ  ราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/
กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างม ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
   3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 25๖2-๒๕๖๔  
   3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  
4. การประเมินผล 
   การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก /กอง/ฝ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม  บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การ  
บริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดใน
ประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  
   1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
   2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
   3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
   4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  



๖๗ 
 

 

 

   1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
และกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2548  
   1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
          - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น  
          - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
และผู้จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ของหน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตาม ผลการด าเนินงานดังกล่าว  
     1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ ก าหนด  
   1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
   1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
๖.การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 
 
 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ หน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
2. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม  ภารกิจของ



๖๘ 
 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการด าเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่  ตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้
ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อ
ทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ ด าเนินการชี้แจงเหตุผล
และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณี
ที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ  
ด าเนินการทางวินัย มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด  เที่ยงธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ 
ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  เพ่ือความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  
5. พื้นที่ด าเนินการ ทุกส่วนราชการ สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
6. วิธีด าเนินการ  
   - ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
   - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)    
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส่วนราชการ สังกัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



๖๙ 
 

 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให ้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.) 
และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
 
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่ มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
6. วิธีด าเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ    
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส่วนราชการ สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ   
 
 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง  ร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ”  
2. หลักการและเหตุผล  
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   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่อง
ร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  รวมถึงจัดท าคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
   3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
   6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
   6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
   6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าว
ได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ตามคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเดื่อ  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ
ให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ให้บริการ ณ 
ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กอง
วิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน  สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ  ทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จ านวน 1 แห่ง  
5. พื้นที่ด าเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
   6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
   6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  
   6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
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   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จ านวนปรชาชนที่เข้ามาใช้บริการจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเดื่อ   
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเดื่อ  ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส การม ีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได ้ 
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเดื่อ    ขึ้น  
   2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า 
ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
   3. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
    3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
    3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
    3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น  
    3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

    4. เป้าหมาย  
   1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง  
   2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 25๕๕ จ านวน 1 ชุด  
   3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการ
รับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จ านวน 1 ฉบับ  
   4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ  
5. พื้นที่ด าเนินการ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
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6. วิธีการด าเนินงานโครงการ  
   6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
   6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
   6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอต่อผู้บริหาร
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ 
   6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูล
ข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ พิจารณาอนุมัต ิ 
   6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
   6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด    
7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ เริ่มด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑  เป็นต้นไป ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
   2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
   3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ     
 
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  
   คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใส
การท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิด
ความโปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมี
สิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้
ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจาก
การท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ    ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  มีความโปร่งใส



๗๔ 
 

 

 

ในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถ
ขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อกับ
ภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น     
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 150 คน (บุคลากรในสังกัด จ านวน 60 คน, ตัวแทน
ชุมชน จ านวน 90 คน) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
6. วิธีด าเนินการ  
   ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม  
   ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
   ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม  
   ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  
   ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและ ตรวจสอบได้ 

    1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ    
            องค์การบริหารส่วนต าบล และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

2. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
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เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ  มี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเดื่อ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จึงได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง  ช่องทางที่
หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ 
ที่ท าการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ    ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
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   3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
   3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
6. วิธีด าเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
   - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ตามชุมชน/หมู่บ้าน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่ 
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การ
จัดแถลงข่าว  
   - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ได้
ด าเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ เพ่ือน ามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการ
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น าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไป องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเดื่อ  จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจ าปี ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น  
   3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
   3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี  
   3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
   3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  
   3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน ๙ ชุมชน ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ส าหรับให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของ
ชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
   6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
   6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  
   6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
   6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด  
   6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
   6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน             
จ านวน 9 ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖2-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น  
   2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
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   3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเองค์การบริหารส่วน
ต าบล  
   4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
   5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
   6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์ด ารงธรรม,ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ
บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน
บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ  ต้องการของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข ์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
   3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลประชาชน
ในพ้ืนที ่ 
4. เป้าหมาย  
   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
5. วิธีด าเนินการ  
   5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
   5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
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   5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วน   
   5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   
6. ระยะเวลาด าเนินการ ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 
16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  
   6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
   6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-445114 ทางโทรสารหมายเลข 042-445114  
   6.3 ทางเว็บไซต ์www.bandua.go.th 
   6.4 ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย 4311 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
   9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
   9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างช้าภายใน 15 วัน 
 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ ได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
   3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วม ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
4. เป้าหมายการด าเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
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6. วิธีการด าเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 25๖2 – 25๖๔  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
9. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
   10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 

     ๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่สวน
ต าบลบ้านเดื่อ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้าง
ขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  โดยกอง วิชาการและ
แผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเดื่อและแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ 
ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ จ านวน ๑๔ คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ บาง
ต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเดื่อ  จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารง ต าแหน่งคณะกรรมการ
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สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ภายในระเบียบก าหนดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเดื่อ  เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเดื่อและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ความ ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเดื่อ  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการ ทุจริต 
 
 
1. ชื่อโครงการ : เวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจ านวน หลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เดื่อ  จึงได้จัดท าโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลสัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ต าบล
ประจ าปี  ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
การม ีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย  
4. เป้าหมาย  
   ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชน
แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
 
5. วิธีด าเนินการ  
   5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
   5.2 แต่งตั้งคณะท างาน  
   5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม  
   5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
  5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  
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6. ระยะเวลาการด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖2 – 25๖๔)  
7. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจาย อ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
 

 
      3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
   1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
   2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
   3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน  
   2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
4. เป้าหมาย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการโครงการ  
   6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
   6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  
   6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 

 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น  
4.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน  
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.25๖2 -๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท า อย่างเป็นขั้นตอนที่
ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้
โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้ง
ยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะ
ท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
   3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
   3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  
   3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
   3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
6. วิธีการด าเนินการ  
   6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและ ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
   6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงาน ด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และ
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประหยัด  
   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง
ราชการก าหนด เพ่ือให้ มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย  
   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
7. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น  
   10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
   10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
   10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเดื่อ  จึงได้มีการจัดท าและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
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3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเดื่อ 
   2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเดื่อทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
   3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
   3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน    
7. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 

4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือ
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายใน
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ ระบบบัญชี 
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หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี 
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการ
ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุก
ด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วน
หนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเดื่อ  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือ
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน  
   3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
   3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย  
   เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
5. วิธีด าเนินการ  
   5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     
   5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาอค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเดื่อป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล  
   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
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6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ / 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 
– 25๖๔)  
7. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกส่วนราชการ สังกัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
   3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ  
   4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว้  
   5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา  
   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
   10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
   10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
   10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุม
ภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิด
จากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล  การควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวัน
สิ้น ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วย
รับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการจัด
วางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
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สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ  
   3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด  
   3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเดื่อ  (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วน
ราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี  
   6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ น าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผล
การด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับ
ส่วนย่อย)  
   6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  รายงานผลการด าเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
   6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป  
   6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  
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   10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายใน เวลาที่ก าหนด 
 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้  
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะก าหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ  บริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็น ธรรม  
   3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้าน
การบริหารงานบุคคล  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีการด าเนินการ ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
   - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก .องค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดอ่ืน รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน  
   – มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
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    - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เดื่อ 
   - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
   - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย (ก.องคก์ารบริหารส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย) ก่อน  
   - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้
ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
หนองคาย (ก.องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย)  
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ได้ด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
   - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนต าแหน่ง  
   - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
   - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส  
   - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
   - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้  
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย (ก.องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย) 
ก่อน  
   - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ จะ
ออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย (ก.องค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย) การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 
ในการทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
   - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ  
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   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความ
อุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  
   - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที ่ไม่เป็นธรรม  
   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงาน
ทราบโดยทั่วกัน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – พ.ศ. 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ตัวชี้วัด ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  
   ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  และมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 

 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้ง
ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มี
การท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
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   3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได ้ 
   3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
   3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
6. วิธีด าเนินการ  
   จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเดื่อ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย  
เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 25๖2 – ๒๕๖๔ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
   10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็น
รายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการ ตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและ
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การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-
รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  
4. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
5. วิธีการด าเนินการ  
   - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
   - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ  
   - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  
   - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์  ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
9. ตัวช้ีวัด มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน  
10. ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเดื่อท าให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
 
 

 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จึง
ได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ  จัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็น
คณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพ่ือกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ  
ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
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3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
   3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเดื่อ  ให้เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า  
4. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
   6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มี
การแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อให้ความส าคัญใน
การมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชน
ไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  
   6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจ
การจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 

10. ผลลัพธ์ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

 
 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีก
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อย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ ไว้วางใจที่
จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ และเพ่ือเป็น การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึง
พนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ดังกล่าวนี้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก ่ประชาชน  
  3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ   
6. วิธีการด าเนินการ  
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบบิหารส่วนต าบลบ้าน
เดื่อ  โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ
ปลุกจติส านึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และ
มีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณ 10,000   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาตรฐานกว่าร้อยละ 
70  
  ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  เกิดจิตส านึกที่ดีใน
การต่อต้านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
 
 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยั งสร้างความ 
น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต   นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเดื่อ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ  
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดย
ให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
   3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
   3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  
4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  จ านวน  18  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีการด าเนินงาน  
   6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
   6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
   6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเดื่อ 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
   10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน             
การทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ติดตั้งกล่องรับแจ้งเหตุการทุจริตทุกหมู่บ้าน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
   3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในต าบลบ้านเดื่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติจัดซื้อกล่องรับแจ้งเหตุ  
   6.2 ติดตั้งกล่องรับแจ้งเหตุทุจริตครบทุกหมู่บ้าน และตามสถานที่ส าคัญ  
   6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   6.4 บันทึกเรื่องที่ได้รับแจ้งเหตุทุจริต  
   6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   6.6 ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุทุจริต 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ 5,000 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
   10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
 
4.4.2  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
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   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537 แก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับที่  
6 พ.ศ. 2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบ
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ 
การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน
ทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ  ด้าน 
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึง
เป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเดื่อ ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วม รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ
เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ พิจารณาแล้วเห็นว่า การมี
เครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนา  เครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มี  ความ
เข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
   2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต  
   3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเดื่อ 
4. เป้าหมาย  
   ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเดื่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
5. สถานที่ด าเนินการ ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
6. วิธีด าเนินงาน  
   1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการป้องกันการ ทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
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   2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
บริเวณใกล้เคียง โดยการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
   3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ ในการร่วมคิด ร่วม พิจารณา ร่วมตัดสินใจ    ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วม
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต  
   4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกัน
การทุจริต  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
     1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
   2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
   3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเดื่อ 


