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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 



ค าน า 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับสมบูรณ์ที่ก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” ซึ่งก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบปูองกัน
การทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่าง ยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) ขึ้นตามแนวทางของหนังสือ ส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0004/ว 
0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือใช้แนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/ กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน า ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเปาูหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1) สภาพทั่วไป  

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539  

2) ที่ตั้ง  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอด่านขุนทด  เป็นระยะทาง  

 10  กิโลเมตร  ไปตามถนนสาย  ด่านขุนทด – หนองแวง 

3) เนื้อที่  

ต าบลบ้านเก่า  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๘๘.๒๙  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๕๕,๑๘๐  ไร่   

4) ภูมิประเทศ  

  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลส านักตะคร้อ  กิ่งอ าเภอเทพารักษ์  และต าบลพันชนะ 

    อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลหินดาด  และต าบลตะเคียน  อ าเภอด่านขุนทด 

    จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลด่านขุนทด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลหนองแวง  กิ่งอ าเภอ เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

5) จ านวนหมู่บ้าน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ามีหมู่บ้านที่อยู่ในเขต จ านวน 13 หมู่บ้าน ดังนี้ 

1. บ้านเก่า หมู่ที่ ๑   จ านวน 168 ครัวเรือน 
2. บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ ๒ จ านวน 60 ครัวเรือน 
3. บ้านมะเริง หมู่ที่ ๓  จ านวน 159 ครัวเรือน 
4. บ้านเกลาง หมู่ที่ ๔  จ านวน 133 ครัวเรือน 
5. บ้านสระพัง หมู่ที่ ๕  จ านวน 201 ครัวเรือน 
6. บ้านวังโปุง หมู่ที่ ๖  จ านวน 174 ครัวเรือน 



7. บ้านน้อย หมู่ที่ ๗  จ านวน 178 ครัวเรือน 
8. บ้านกุดโดก หมู่ที่ ๘  จ านวน 103 ครัวเรือน 
9. บ้านชัยพัน หมู่ที่ ๙  จ านวน 132 ครัวเรือน 
10. บ้านสระพังเหนือ หมู่ที่ ๑๐ จ านวน 161 ครัวเรือน 
11. บ้านวังโปุงเหนือ หมู่ที่ ๑๑ จ านวน 254 ครัวเรือน 
12. บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๒ จ านวน 125 ครัวเรือน 
13. บ้านวังโปุงบูรพา หมู่ที่ ๑๓ จ านวน 131 ครัวเรือน 

6) ประชากร  

6.1 ข้อมูล จ านวนประชากร 

หมู่ที่ 
ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
ผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านเก่า 168 273 335 608 นายสุรชาติ    ค าสิงห์นอก 

2 บ้านโนนสะเดา 60 107 109 216 นายบุญชู  กกขุนทด 

3 บ้านมะเริง 159 326 325 651 นายสายน้อย    ชาขุนทด 

4 บ้านกลาง 133 264 282 546 นายพงษ์เทพ  นามโคตรสี 

5 บ้านสระพัง 201 384 430 814 นายจารึก   กงขุนทด 

6 บ้านวังโปุง 174 319 295 614 นายบุญยัง    สีทอง 

7 บ้านน้อย 178 282 284 566 นายเกษม    กวดขุนทด 

8 บ้านกุดโดก 103 199 203 402 นายสมชาย  เบ้าจันทึก 

9 บ้านชัยพัน 132 210 231 441 นายประมวล  กานขุนทด 

10 บ้านสระพังเหนือ 161 332 337 669 นายสงกรานต์   สีถาน 

11 บ้านวังโปุงเหนือ 254 481 450 931 นายมานิต   กาศขุนทด (ก านัน) 

12 บ้านใหม่รุ่งเรือง 125 226 240 466 นายสุริยัน  รัตนวงศ์ 

13 บ้านวังโปุงบูรพา 131 276 267 543 นายประมุข    หมอกขุนทด 

รวมทั้งสิ้น 1,979 3,679 3,788 7,467  

 

 



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่ อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือ หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การ กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้ บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การ ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  

4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม  

5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจาการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจาก ภาคส่วนต่างๆ  

7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้  

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่ พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

  2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ท าให้คนใน 
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมทุจริต
มาก ยิ่งขึ้น   



3) การขาดกลไกในการตรวจสอบ การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริต
ในเชิง นโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มี ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้าง และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท า ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหา ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมี ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่อง คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริต เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บัง หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

3. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ่งแรงและ
สลับซับซ้อน มากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการ พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาค การเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการ ทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อ กระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศ ไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index-CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใส นานาชาติ (Transparency 
International-IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35- 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน 
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็น ประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 



แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การ ทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็น ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนฐาน 4 ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้อง
และพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็น ปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวก กับปัจจัยทางด้านการท า
งานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไก  หรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชน ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ใน การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานา อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก เพ่ือประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทาง ปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง ค่านิยม วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยังยืน จังได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อ ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต



ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็น รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

4. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  

1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุาย บริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมถึงประชาชนในท้องถิ่น  

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาค ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

5. เป้าหมาย  

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลกากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์โดยมิ ชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
ข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบ การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ที่ม ีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิ ชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

6. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชน ในท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 



(Anti-Corruption) จาก การปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ ท างานและชีวิตประจ าวัน  

2) องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท าร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มี จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท า
การทุจริต และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการปูองกันการ ทุจริต อันส่งผลให้ประชาชนท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่ เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขยาย – ปี 2565 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี (๒๕๖5)  
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ ไม่
ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บคุลากรทัง้
ข้าราชการ การเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่นและฝุาย
ประจ าขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเก่า 

1.1.1 (1) โครงการฝกึอบรมเพิม่พูนสมรรถภาพ 
และแสวงหาความเป็นเลิศในการท างาน  
1.1.1 (2) โครงการอบรมคณุธรรมและจริยธรรม
ในการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้าน
เก่า 
1.1.1 (3) กิจกรรมสมุดความดีพนักงาน  1.1.2 
มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่อต้าน
การทุจริต”  
1.1.3 กิจกรรมจัดท าคู่มือเกี่ยวกบัการปูองกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

20,000 
 

20,000 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและ
ความ ตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน ท้องถิ่น 

1.2.1 โครงการ “เสริมสร้างค่าความซ่ือสัตย์ 
สุจริตและปลูกฝังทัศนยคติ วัฒนะธรรมที่ในการ
ต่อต้านการทุจริต”  
1.2.2 โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บ
ภาษ ี 
1.2.3 โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้าง 
รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 
 
 

15,000 
 

30,000 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
หมายเหตุ 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เดก็และ
เยาวชน 

1.3.1 โครงการสายใยรักสัมพันธ์ครอบครวั 
1.3.2 กิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้านการ 
ทุจริต  
1.3.3 โครงการสร้างภูมคุ้มกันทางสังคมใหเ้ด็ก
และเยาวชน (สายใยครอบครัวเกษตรพอเพียง) 

 

มิติที่ ๑ รวม จ านวน ๑๑ โครงการ  

2. การบริหาร ราชการ
เพื่อปูองกัน การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

2.1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงตอ่ต้านการ ทุจริต
ของผู้บรหิารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

 

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบคุคล  
2.2.1 (2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลและหัวหน้าสว่น
ราชการ  
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงนิ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ 
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2.2.3 มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการ 
ประชาชน 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี (๒๕๖5)  
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการการใช้ดลุย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ บริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.2 มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏบิตัิราชการ 

- 
- 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์ 

2.4.1 โครงการแม่ดีเด่น  
2.4.2 กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน  
2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏบิัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- 
- 
 
- 

 

 2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการ” ด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ  
2.5.2 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน”  
2.5.3 (2) มาตรการ“ด าเนินการเกี่ยวกับเร่ือง 
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่าวา่ทุจริตและปฏบิัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมชิอบ” 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

มิติที่ ๒ รวม จ านวน  ๑๕  โครงการ -  
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี (๒๕๖5)  

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม 
บทบาทและการม ี
ส่วนร่วมของภาค 
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1 (๑) มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าให้
มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้”  
3.1.1 (๒) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 
3.1.2 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย”  
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นเก่า”  
3.1.3 (2) โครงการสื่อประชาสมัพันธ ์

- 
 
 

15,000 
 
- 
 
- 
 
 

10,000 

 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและ ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (๑) โครงการจัดท าแผนชุมชน  
3.2.1 (๒) การด าเนนิงานศูนยร์ับเรื่องราวร้อง
ทุกขอ์งค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเก่า 
3.2.2 (1) มาตรการก าหนดขัน้ตอน/ 
กระบวนการเร่ืองร้องเรียน  
3.2.2 (2) โครงการอบต. เคลื่อนที ่ 
3.2.3 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

5,000 
- 
 
- 
 

50,000 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี (๒๕๖5)  
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม บริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่า 
3.3.2 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้า 
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง 
3.3.3 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเก่า 

- 
 
 
- 
 
- 

 

มิติที่ ๓ รวม จ านวน  ๑๓  โครงการ 80,000  

4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดนิก าหนด 

4.1.1 โครงการจัดท ารายงานการควบคุม 
ภายใน  
4.1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

- 
 
- 

 

 4.2 การสนบัสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิหรือ
การบริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
4.2.2 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ  
4.2.3 โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

- 
 
 
- 
 
- 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี (๒๕๖5)  

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.3 การส่งเสริมบทบาท

การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้
มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 

50,000 
 
- 

 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 มาตรการเฝูาระวังคอรัปชั่นโดยภาค 
ประชาชน  
4.4.2 มาตรการสร้างเครือข่ายเฝูาระวังการ
ต่อต้านการทุจริต 

- 
 
- 

 

มิติที่ ๔ รวม จ านวน  ๙  โครงการ 50,000  

 
 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

๑๖ 

 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๑๗ 

 

๑๗ 

 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มิติที1่ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนสมรรถภาพและแสวงหาความเป็นเลิศในการท างาน (การ
บริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล)  
2. หลักการและเหตุผล  

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี(Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ 
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ท างานและ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงาน ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหา การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน า
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วน การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้กลไก
การน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไร
ก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงาน
หรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่ง
ประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความ โปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation)  

ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกใน
การสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึง กรอบเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติเพ่ือสร้างระบบบริหาร กิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
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เก่า จึงจัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูน สมรรถภาพและแสวงหาความเป็นเลิศในการท างาน (การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล) ขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม  

2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  

4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย  

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานราชการและพนักงานจ้าง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ  

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  

2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  

4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  

5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  

20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ 
จริยธรรม  

2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  

4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานราชการและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

2. หลักการและเหตุผล  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างาน
ร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่น
และไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝุายประจ า รวมถึง
พนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมเพ่ือต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าดังกล่าวนี้ขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  

3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด 
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

4. กลุ่มเป้าหมาย  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จ านวน 71 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ  

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานราชการและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ 
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ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และ
จรยิธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส  

8. งบประมาณ  

20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70  

2. ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าเกิด
จิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงาน  

2. หลักการและเหตุผล  

การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ 
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา
เพ่ือพิจารณา ปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานใน
การอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้
ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรือ
อาจจะมีผู้ร่มงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุด
ความดี พนักงานโดยให้พนักงานมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานด้วย ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้าง
ระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดอบต. พนักงานราชการและพนักงานจ้าง 

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานได้ปฏิบัติ  

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย  

4. เป้าหมาย  

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

5. ระยะเวลา  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ก าหนดให้พนักงานทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุกวันและส่งให้ 
หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์  

6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี  

7. งบประมาณ  



๒๓ 

 

๒๓ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ  

8. สถานที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย 

10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้  

10.3 พนักงานท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
ก าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  

2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยไดร้ับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่ งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนด วิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปีพ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริต
ขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
– 2564) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ  

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตส านึก  

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  



๒๕ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  

2. หลักการและเหตุผล  

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย ที่ครอบคลุมการปอูงกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงาน ต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ ความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงาน ภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง
การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือ
การปอูงกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้  เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
การปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสังคมไทยให ้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน น าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น  



๒๗ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ  

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  

2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. ตรวจสอบความถูกต้อง  

4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

5. แจกจ่ายให้บุคลากร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต  
2. หลกัการและเหตุผล  

ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การ
ที่ประชาชนในแต้ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติศักดิ์ศรีรู้จักความ
พอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่ง
กรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม 
การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการปูองกันการกระท าทุจริตในระบบ
ราชการด้วย  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า  

3. เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ
เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่ง คุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดีรู้จักการให้การ
เสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  

4. กลุ่มเป้าหมาย  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า จ านวน ๗๑ คน 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ 2561-2564  

6. งบประมาณด าเนินการ  

20,000 บาท  

7. วิธีการด าเนินงาน  

7.1 บรรยายเรื่อง การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน 
ความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  

7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารและ
ฝุายสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

7.3 แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย  

8. สถานที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษี  

๒. หลักการและเหตุผล  

ตามที่รัฐบาลได้มีความพยายามที่จะกระจายอ านาจการปกครองให้กับท้องถิ่น โดยมีแนวความคิดให้
ท้องถิ่นสามารถท ากิจกรรมต่างๆ โดยมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ให้พลเมืองในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ทางการบริหารมีสิทธิมีเสียงท าให้ประชาชนรู้สึกถึงความเก่ียวพันและให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถจัดเก็บ
รายได้ของท้องถิ่นด้วยตนเอง และปรับปรุงรายได้ท้องถิ่นให้มากขึ้น เพ่ือสนองเจตนารมณ์และนโยบายของ
รัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึงให้ความส าคัญในการจัดเก็บรายได้ต่างๆ จึงจัดท าโครงการ 
พัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษี เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เสียภาษีกับองค์การบริหารส่วนต าบล
รวดเร็วขึ้น การสร้างขวัญและก าลังใจและให้รับทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าให้ความส าคัญกับผู้
เสียภาษีของต าบลบ้านเก่า  

๓. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลและปรับปรุงรายได้
ของท้องถิ่นให้มากข้ึน  

๒. เพ่ือการบริการขั้นพ้ืนฐานในการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่าได้อย่างทั่วถึง  

๓. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้สึกเกี่ยวพัน มีส่วนได้เสียในการบริหารที่ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
เสียภาษีให้กับท้องถิ่น รับรู้ข้อมูลและปัญหาน ามาเป็นแนวทางแก้ไขต่อไป  

๔. เพ่ือตอบสนองเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลในการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

๕. เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษี รวมถึงการประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน  

๔. เป้าหมาย  

เป็นการกระตุ้นประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในต าบลบ้านเก่า จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน เพ่ือพัฒนา 
ความสามารถในการจัดเก็บภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงท าความเข้าใจและการตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของประชาชนต่อท้องถิ่น  

๕. ระยะเวลาด าเนินการ  

ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม   



๓๑ 

 

๓๑ 

 
 

๖. สถานที่ด าเนินการ  

ศาลาประชาคม ศาลาวัด ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

๗. วิธีการด าเนินงาน  

๑. เสนอโครงการต่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบและอนุมัติ  

๒. จัดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินการ ก าหนดสถานที่วัน
เวลาการด าเนินการ  

๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าชุมชนและประชาชนทราบ  

๔. จัดหน่วยให้บริการโครงการฯ ตามแผนการด าเนินการ  

๕. จัดหารางวัลและมอบรางวัลให้เป็นแรงจูงใจในการช าระภาษีตามก าหนด  

๘. งบประมาณ  

๑๕,๐๐๐.- บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากขึ้นอย่าง
ครบถ้วน  

๒. สามารถอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าในการเสีย
ภาษีให้กับท้องถิ่น  

๓. ประชาชนมีความรู้สึกเกี่ยวพัน มีส่วนได้เสียในการบริหารที่ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสีย
ภาษีให้กับท้องถิ่น  

๔. สนองตอบเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลในการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น  

๕. ประชาชนมีความเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการด าเนินการในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า 
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1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว 
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของ
ราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่า งๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงาน ตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง 
“พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดีอยู่ดีในอนาคต” ด้วย  

ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่ง พัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจน อย่างแท้จริง โดยมี
หลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง 
ส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้โดยมี
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลบ้านเก่า  

3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลบ้านเก่า  

3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  

3.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ  

3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลบ้านเก่า  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
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6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ  

6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ  

6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  

6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

30,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด  

10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด  

10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  

10.4 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  

10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  
1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสายใยรักสัมพันธ์ครอบครัว  
2. หลักการและเหตุผล  

ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วน
หนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพ้ืนฐานความกตัญญูเริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบัน
ครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพเก่ง ดีมีประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหา
ต่างๆ ก็จะลดลง  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าได้เล็งเห็น ความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการสายใยรักสัมพันธ์
ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครอง กับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบัน
ครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน  ตลอดจนส านึกดีต่อ
บุพการีครอบครัว สังคมและประเทศชาติลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และ  เสริมสร้าง
ความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด 
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ  

3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  

3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 

3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  

3.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการีครอบครัว  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

6. วิธีด าเนินการ  
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6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน  

6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  

6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ  

6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง  

6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  

6.7 ด าเนินการตามโครงการ  

6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 

10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค ์ 

10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง  

10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  

10.5 ผู้เข้าร่มโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  

10.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด  
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1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน 
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่ งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมใน การรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้าง
ค่านิยมท่ีถูกต้องนี้จะเป็น รากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่
น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็น
ว่าเด็กเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้าน คุณธรรมจริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้
เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรม จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอ่ืนๆ 
ตามมาอีกมากมาย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการ
ประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้นทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจ
ปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และ 
เป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  

3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท า
ความ ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต  

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่า
ในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต  

3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์  

4. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ - เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านเก่า  

เชิงคุณภาพ – เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ  

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  

5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
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5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด  

5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด  

5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าก าหนด  

5.5 ท าพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

6. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

7. งบประมาณด าเนินการ  

5,000 บาท  

8. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ 2561-2564  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่ นและการโกงทุก
รูปแบบ  

10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท าความดีมีความซื่อสัตย์สุจริต 

10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง
การต่อต้านการทุจริต  

10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์  
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1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบ้านเก่า (กิจกรรม “สายใย
ครอบครัวเกษตรพอเพียง”)  

2. หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น 
ผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เด็กและ
เยาวชนไทยไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา สนใจแตว่ัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อ
อนาคตของชาติ ดังนั้น จึงควรท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรมบ่มเพาะให้เด็กและ
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม 
และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติจึงได้จัดโครงการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบ้านเก่า (กิจสายใยครอบครัวเกษตรพอเพียง) ขึ้น เพ่ือปลูกฝัง
แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
สามารถใช้ชีวิตได้ อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ 
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม 
ค่านิยมความเป็นไทย  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนิน ชีวิตประจ าวันได ้ 

3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ 
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน 
และ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

4. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชน ต าบลบ้านเก่า จ านวน 100 คน  
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เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  

5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  

5.3 ด าเนินการตามโครงการ  

5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  

6. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

7. งบประมาณด าเนินการ  

5,000 บาท  

8. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได ้ 

10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได ้ 

10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่
ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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มิติที2่ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”  

2. หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทาง คุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม 
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
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จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่อง
ที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหาก
พิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี 
คุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไป
แล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกค้นหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  

6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
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6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  

6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  

6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  

6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  

6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต  

- มีประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  

- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์  

- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ 
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  

- ล าดับข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  

2. หลักการและเหตุผล  

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า เป็นบุคลากร
ที่มคีวามส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าให้มีศักยภาพ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการ
ท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการ
ที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใสและตรวจสอบการท างานได้จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เก่า  

3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้ 

3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 

3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดีคนเก่งเข้ามาท างาน  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า จ านวน 1 มาตรการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/ 
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เก่ียวข้อง  

6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  

6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  

6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  

6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต  

- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ  

- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  

10.2 ผลลัพธ์  

- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าไม่น้อย
กว่า 90%  
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- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ามีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า ระดับ 3  

- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ามีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้  

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วน
ราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของอบต. ทั้งที่
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้อบต. มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการ ให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของอบต. นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก 
กองและฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้
รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ ของอบต. ขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชน  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  

3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  

3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกอบต. ปลัดอบต.  และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วยนายกองค์การบริการส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การ
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บริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ 
สั่งการ  

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ  

6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต  

มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์  

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  

- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เพ่ือให้การบันทึกบัญชีการจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง 
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้งาน การเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมายระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชีกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ 
หนังสือที่เก่ียวข้อง  

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

6. วิธีด าเนินการ  

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (และจัดท า 
สม่ าเสมอทุกปี)  
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8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรฝุายบัญชีกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่ง การที่เก่ียวข้อง  

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน  

10.3 เกิดความคุ่มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  

3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  

3.3 เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  

3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  

3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  

4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  

6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน 
งบประมาณ  

6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
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6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  

6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  

6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  

10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน  
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  

2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศ ถิ่น
ก าหนด เชื้อชาติภาษา อายุความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ  สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาค กิจของ
ส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือ 
เกณฑ์ท่ีชัดเจน  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือ
การตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือก
ปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม โปร่งใสยิ่งขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  
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6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน 
เดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น  

6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการ ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  

6.3 จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้
มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ  

6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้ 
พิการ  

6.5 จัดให้มีปูายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกกอง/ฝุาย/งาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

2. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและ ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดีและได้ ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การ
ประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่าจึงไดจ้ัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของ เทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  

3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  

3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าให้สั้นลง  

4.2 ประชาชนในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
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4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติและการปฏิบัติ 
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ  

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติปรับปรุง 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชา สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา  

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกหรือปลัดให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดท าแผนภูม ิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุง การปฏิบัติราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกกอง/ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ  
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  



๕๕ 

 

๕๕ 

 
 

10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมี ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติอนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจ และขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ด ี 

3. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ตามท่ี กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

4. เป้าหมาย  

คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติอนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร  ปลัด 
รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ  

6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส่วนราชการทุกส่วน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล้องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย 
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตยส์ุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

1. ชื่อโครงการ : โครงการแม่ดีเด่น  

2. หลักการและเหตุผล  

เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันแม่
แห่งชาติเป็นประจ าทุกปี ติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยที่
เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้และเป็นการเผยแพร่พระคุณของแม่ที่มีต่อครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติคือการคัดเลือกแม่ดีเด่นใน
พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่
สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของแม่ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนใน
ชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรมจริยธรรม  

3.2 เพ่ือให้แมท่ี่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  

4. เป้าหมาย  

จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น และแม่ตัวอย่าง จ านวน 1 ครั้ง/ปีครั้งละ 13 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกแม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือก ให้เป็นแม่ดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ ประชาชนทราบ  



๕๘ 
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6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตต าบลบ้านเก่า จ านวน 13 ชุมชน 
เพ่ือให้แต่ละชุมชนด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า เพ่ือให้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชน ต่างๆภายในเขตต าบลบ้านเก่า  

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อแม่ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหาร 
ทราบและเห็นชอบ  

6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบใบประกาศ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตตพิระบรมราชินีนาถ จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

50,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสมัฤทธิ์  

10.1 ผลผลิต  

- มีแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปูาหมาย  

10.2 ผลลัพธ์  

- แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี  

- มีแม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  

2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 
88.29 ตารางกิโลเมตร มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 7,463 คน ครัวเรือนจ านวน 1,979 
ครัวเรือน ในการบริหารงานของต าบลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนางาน
และแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด เพ่ือให้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านเข้า
มาเป็นตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ท าหน้าที่ในการประสานงานกับต าบลและหน่วยงานอ่ืนๆ รวม
ตลอดทั้งการดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน แต่เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้านที่มาจากการ
เลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละหมู่บ้านนั้นต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน 
ประกอบกับต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการ 
ด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จรยิธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศ เกียรติคุณแก่
คณะกรรมการหมู่บ้านที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็น 
กรรมการชุมชนมาด้วยดีจนครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มี
ขวัญและก าลังใจ  

4. เป้าหมาย  

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบ
วาระ การด ารงต าแหน่ง จ านวน 13 หมู่บ้าน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ  
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6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

6.2 จัดท าประกาศเกียรติคุณ  

6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้านในการประชุมเวทีชาวบ้าน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองสวัสดิการสังคม ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  

10.1 ผลผลิต  

- คณะกรรมการหมู่บ้านที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปีได้รับการยกย่อง
เชิดชู เกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  

10.2 ผลลัพธ์  

- คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  

- มีคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบที่ดีด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น  
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท า
การผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก 
ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการ
บริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจ
พอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบ
พ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้
สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย 
ของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้
ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย  

3. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร  
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่น  

4. สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

5. วิธีด าเนินการ  

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

5.2 ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือชี้แจงโครงการและคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้าน 

5.3 มอบใบประกาศนียบัตรและแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้ของต าบลบ้านเก่า 

5.4 ประชาสัมพันธ์  

5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม  

7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  

กองสวัสดิการสังคม ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

9. ตัวช้ีวัด  

9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 เกษตรกรให้ความสนใจร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 มีวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิต
เศรษฐกิจ พอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน  

10. ผลลัพธ์  

10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้ 
เกษตรผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลบ้านเก่าได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

๖๓ 

 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
มีคูณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ  
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี 

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  

3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 



๖๔ 

 

๖๔ 

 
 

6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  

6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

๖๕ 

 
 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”  

2. หลักการและเหตุผล  

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ 
หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใส
และสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึง
ได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไก การตรวจสอบจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของต าบลบ้านเก่าจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  

- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปีหรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด  

- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  



๖๖ 

 

๖๖ 

 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  

2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ามีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  ฉะนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าต าบลรวมถึงจัดท าคู่มือ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้ 
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  

6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเก่าให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 



๖๘ 

 

๖๘ 

 
 

 7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่าตามคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนของต าบลบ้านเก่าโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย
มิชอบ”  

2. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติใน
การปอูงกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่าจึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนและ
การตอบสนอง ต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงาน พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาในต าบลบ้านเก่า พนักงาน
จ้างตามภารกิจและลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ายึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและ
ตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
โปร่งใส เป็นธรรม  

4. เป้าหมาย  

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงาน พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาในต าบลบ้านเก่า พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
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6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบ ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ 
โดยมิชอบ  

6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  

6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานนิติการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ตัวช้ีวัด  

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ผลลัพธ์  

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่  
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มิติที3่ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  

2. หลักการและเหตุผล  

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้อง จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการ ว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่าจึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า โดย
มีงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่าง เต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตน ต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง  

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเก่า 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า จ านวน 1 แห่ง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

6. วิธีด าเนินการ  

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
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6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  

6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุการค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตามรายการที ่ก าหนด  

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  

6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  

จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  

2. หลักการและเหตุผล  

คุณธรรมจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ 
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่ จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบ ข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมี  โอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเก่า ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ามีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของต าบลและตัวแทนหมู่บ้านได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคณุธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสและเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะ 
สามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างต าบลกับภาคประชาชนให้มีความ
เข้มแข็ง ยิ่งขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการ 
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 90 คน (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนหมู่บ้าน จ านวน 80 
คน) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม  

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  



๗๔ 

 

๗๔ 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม  

ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

15,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  

2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึงได้จัดท ามาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  

3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  

3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท
ขึ้นไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่ทั้งในเขตต าบลบ้านเก่า  

6. วิธีด าเนินการ  

จัดให้มีข้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  

- แผนพัฒนาท้องถิ่น  

- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

- แผนการด าเนินงาน  

- แผนอัตราก าลัง  
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- แผนการจัดหาพัสดุ  

- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  

- งบแสดงฐานะทางการเงิน  

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  

- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า”  

2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึงได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
โทรทัศน์วิทยุสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ  ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตต าบลบ้านเก่า  

6. วิธีด าเนินการ  

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  

- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที ่ 
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- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง  

- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด แถลง
ข่าว  

- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  

- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  

- รายการ TV  

- รายการทาง Youtube  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือ สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การด าเนินงานผ่านสื่อ การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วง ระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/ โครงการของต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยว
โยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้
ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้
เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาทหน้าที่อย่าง
โปร่งใสและยุติธรรม  

3. วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของต าบลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ 
ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของต าบลอย่างถูกต้อง 
และโปร่งใส  

3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของต าบล  

4. เพ่ือให้เกดิความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  

5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  

6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างต าบล สื่อมวลชนและประชาชน  

4. เป้าหมาย  

เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง  

4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปีเพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของต าบล  

4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  

4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ต าบล และคู่มือการให้บริการประชาชน  

4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกจิกรรม/โครงการของต าบล  
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4.5 จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์  

4.6 จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  

4.7 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน  

4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน  

4.9 จัดท าของที่ระลึก  

4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่  

4.11 ปูายประชาสัมพันธ์  

4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

4.13 จัดท า spot  

4.14 เสียงตามสาย  

4.15 อ่ืนๆ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ  

6.1 เสนออนุมัติโครงการ  

6.2 ด าเนินการประชุม  

6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ  

6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของต าบล  

6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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งานประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าซึ่งออกแบบ
โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าเป็นตัวชี้วัด โดย
ก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของต าบลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสาร
ในการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าได้ด าเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าในปีถัดไป องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึงได้จัดให้มี
โครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ 
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของต าบล  
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ รวมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ 

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 13 หมู่บ้าน ในเขตต าบลบ้าน
เก่าส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

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  

จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 13 หมู่บ้าน 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ  

5,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  
3. ได้แผนงานโครงการของหมู่บ้าน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี  
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน  
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่าจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนต่างๆ  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือ น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่า 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ากับ
ประชาชนในพื้นท่ี  

4. เป้าหมาย  

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบ การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  

5. วิธีด าเนินการ  

5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  

5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น 
และเร่งด่วน  

5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์– วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง ร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้  

6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-756083 ทางโทรสารหมายเลข 044-756083  

6.3 ทางเว็บไซต ์ 

6.4 ทางไปรษณีย์  

7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  

9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนซึ่ง จะต้องบริการ

ประชาชนให้ได้รับบริการด้านงานสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ  
ของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้ง เป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ  

จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการรถรับ-ส่งผู้ปุวย  
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีพ.ศ.2561-2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
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ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน  

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบต. เคลื่อนที่  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการอบต. เคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้อบต. ด าเนินการ ให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ 
ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน 
หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชน เดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการ
ประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  

3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ากับ
ประชาชนในพื้นท่ี  

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  

บริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ใน เขตต าบลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

ก าหนดให้ออกอบต. เคลื่อนทีร่่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตต าบลบ้าน
เก่าโดยแบ่งเป็นแต่ละหมู่บ้าน  

6. วิธีด าเนินการ  

1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  

2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
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3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่ 
ประชาชนในเขตต าบลบ้านเก่าทั้งหมด  

4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ ร่วมกับการประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  

6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  

7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  

8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ก าหนดออกให้อบต. เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเดือน 
กรกฎาคม-สิงหาคม 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ  

50,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตต าบลบ้านเก่า ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็วประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของต าบลบ้านเก่าอย่างทั่วถึง  

10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตต าบลบ้านเก่ามีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
อบต. ร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานของอบต. และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก 
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์
เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบ โดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา 

ปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชน ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  

4. เป้าหมายการด าเนินการ  
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีการด าเนินการ  

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ 2561 – 2564  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

9. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย  
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์  
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่า 

2. หลักการและเหตุผล  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเก่า โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของอบต. และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ 
คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าและแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ก าหนดด้วยความ ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจ านวน 2 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม (คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าบางต าแหน่งเป็นผู้แทนภาคประชาคม มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 2 ปีตามที่ระเบียบฯ ก าหนด จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 )   

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
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ปี พ.ศ.2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ามีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่าเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่าและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่าความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตต าบลบ้านเก่าด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต  
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3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

3. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนรวมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่าอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่านั่นคือได้ท าหน้าที่อย่าง
ถูกต้อง  

4. เป้าหมาย  

ตัวแทนหมู่บ้านทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน  

5. วิธีการด าเนินการ  

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่าแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการ
เปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการ
ตรวจการจ้าง ฯลฯ  

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรู้ ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

6. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  

7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า  

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  
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3.3.3 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน                                           

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

2. หลักการและเหตุผล  

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ  
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 
2546  

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  

2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบ ได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับ แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546  

3. วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

4. เป้าหมาย  

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการโครงการ  

6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
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6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  

6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เก่ามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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มิติที่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและ เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึงได้มี
การจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี  

3. วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า
ตามแบบ ที่ระเบียบฯ ก าหนด  

3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามก าหนด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  

3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน 
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
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5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ลดโอกาสความผิดพลาดปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  

3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงาน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชีหนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุม ด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ 
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมี
แนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เก่าขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหาร ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
 
4. เป้าหมาย  
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เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ซ่ึงจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
5. วิธีด าเนินการ  

5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  

5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล  
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเก่าและผู้บริหารทราบ  

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า / 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. หน่วยงานรับผิดชอบ  

ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

8. งบประมาณด าเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีวางไว้  
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)  
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถ ด าเนินการได้  

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการ บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง 
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึงได้ก าหนด มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่ องการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น เงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ 
โปร่งใสและเป็นธรรม  

3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การ โอน ย้าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงาน พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการ บริหารงานบุคคล  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีการด าเนินการ  

- ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุ แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  
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- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง 

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (ก.ทจ.

จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่

ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ารับมติคณะกรรมการ (ก.ทจ.จังหวัด) การเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง  

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ 
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการข้อบังคับท่ี เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง  

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส  
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการ (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน  
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจะออกค าสั่ง

แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ารับมติคณะคณะกรรมการ (ก.ทจ.จังหวัด) การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน  

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้  
บุคลากรทราบ  

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  
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- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การ เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การ ประเมินที่ไม่เป็นธรรม  

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อน ขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

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

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด  

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก 
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุการโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เก่าและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้น  ดังกล่าวได้
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งได้  
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ 
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยูjในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  

3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตต าบลบ้านเก่า 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ  

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก  
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าภายในเก้าสิบ
วันนับแต้วันสิ้นปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ตลอดปีงบประมาณ 2561 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  

10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้บริการ  
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ                                      

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การตรวจรับพัสดุการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะ 
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
เข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดีเพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่
ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิด
ความเสียหายต่อทางราชการได้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุ
และการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ตรวจรับงานจ้าง เพ่ือ
ความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ กรรมการ
ตรวจการจ้างมีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง  

3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง 

ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

4. เป้าหมาย  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ  
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม  

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานพัสดุกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ผลลัพธ์  
คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่ 

เกี่ยวข้อง  
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่าจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กรพัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ 
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ  
กฎหมาย  

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า จ านวน 25 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  

6. วิธีการด าเนินการ  

6.1 งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า
และหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี  
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6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ  

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6.4 งานการเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

50,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ผลลัพธ์  

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  

10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  

10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวช้ีวัด  

จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า จ านวน 25 ราย ได้รับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน  
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  

2. หลักการและเหตุผล  

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก 
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่ามีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าและลดการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่าจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็น
คณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  

3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  

3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  

4. เป้าหมาย  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า จ านวน 25 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีการด าเนินงาน  

6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด

จ้าง โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  
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6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เก่า 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานกิจการสภา ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ผลลัพธ์  

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  

10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล  

คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามี
การกระท าคอร์รัปชั่นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา 
และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  

3. วัตถุประสงค ์ 
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านต าบลบ้านเก่า  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น  
6.2 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได ้ 

10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชั่น
ในระดับต าบล  
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าหน้าที่ที่ตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้
ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ามีภารกิจ
หน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
เศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็น
จะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุน
และร่วมมอืกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็น
การเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครื อข่าย
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 
และร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าพิจารณาแล้ว
เห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าว เป็นสิ่งจ าเป็นจึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกัน
การทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความ
เข้มแข็ง  

3. วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือสร้างแกนน าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  

2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต  

3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่ต าบลบ้านเก่า 

4. เป้าหมาย  

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตต าบลบ้านเก่าเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

5. สถานที่ด าเนินการ  
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ในเขตพ้ืนทีต่ าบลบ้านเก่า 

6. วิธีด าเนินงาน  

1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ 
ปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กรส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  

3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่าในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกัน
การทุจริต  

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการ
ทุจริต  

5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ากับบุคคลองค์กรส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. ท าให้เกิดแกนน าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  

2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  

3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่ต าบลบ้านเก่า 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
ที ่165/60 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจิตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ประจ าปี 2560 และคณะกรรมการประเมิน 

ติดตามแผนปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
---------------------- 

ตาม หนังสืออ าเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ 1483 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 เรื่อง ขอ
ความร่วมมือด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจ าปี 2560 ได้แจ้งว่า ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ขอ
หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 2564) ไปสู่ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต” เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กรม
ส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึก
ข้อตกลงความ ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยทางส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน 
(Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เพ่ือให้การจัดท าแผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 

1. นางสาวชญาดา  พรีพรม หัวหน้าส านักปลัด อบต.    กรรมการ  
๒. นายประเสริฐ  กวกขุนทด ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   กรรมการ  
๓. นางสาวขวัญใจ  ปิ่นสกุล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ   กรรมการ  
๔. นายมนตรี  ดวงจันทร์  รักษาการผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ  
๕. นายวสันต์  สีขุนทด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล น ามาก าหนดเป็นจัดท าแผนการ 
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า เพ่ือใช้ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
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คณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนปูองกันและปราบรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ประกอบด้วย  

1. ว่าที่ร้อยโทดนัย  สุริโยภาส ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวอนงนุช  ธนไพศาล นักวิชาการศึกษา    รองประธานกรรมการ 
๓. นายพงศ์พันธุ์  ศิริธรรม นักพัฒนาชุมชน    กรรมการ 
๔. นายพิทักษ์  หมอกขุนทด นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 
5. นางสาวดุษยา  ใสโยธา  นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการและเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องประเมิน 

ติดตามแผนปูองกันและปราบการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
ตลอดจนเนินการ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องประเมินติดตามแผนปูองกัน
และปราบการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  

      

 

         ว่าที่ร้อยโท       

           (ดนัย  สุริโยภาส) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
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๑๑๖ 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
เรื่อง แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖2 –๒๕๖๔) 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 
2564) เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้อง เรื่อง  มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได้  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึงได้จัดท า
มาตรการแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
25๖๒-256๔ และเพ่ือให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าต่อไป 

เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึงขอประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-
256๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                             ว่าที่รอ้ยโท      

(ดนัย  สุริโยภาส) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
 


