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บทนำ 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มี
อยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมี
วัตถุประสงค์ สำคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  และการ
ทุจริตส่วนใหญ่ มักเกิดจากส่วนบนคือในระดับผู้บริหาร และครอบงำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติให้เป็นไปที่
ตนเองต้องการ ทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจ หน่วยงานภายนอกจึงมองการทุจริตเป็นรูปกระบวนการทั้งระบบ   ซึ่ง
แท้จริงแล้วการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเกิดจากนโยบายของผู้บริหาร 

 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด

จาก การละเลยหรือการไม่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่ หรือการที่เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่นรวมถึง

นโยบายของผู้บริหาร  
 

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น
ได้ ดังนี้  

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้  
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ ระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต  

ส่วนที่  1 
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2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้
คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรม
การ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคล
เหล่านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่ง ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทำให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

8) ประเด็นที่สำคัญคือนโยบายของผู้บริหารที่เข้ามาเพียงเพ่ือหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวก
พ้องชดเชยที่ต้องเสียเงินซื้อเสียงเข้ามาบริหาร  

 

2. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ  ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการ
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) 
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 
โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน 
จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มี
ปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
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แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จำทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน  โครงสร้างสังคม ซึ่ง
เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ  พวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน  มองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทำได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ  
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนด ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลัก
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI)  
 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น  
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร จัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  
1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  
2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่  
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
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5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทำ การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมื อกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การ
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้าง 
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

1.1.1 (1) โครงการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
1.1.1 (2) โครงการพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรม  
1.1.1 (3) โครงการสมุดความ 
ดีพนักงานจ้าง  
1.1.1 (4) โครงการส่งเสริม 
คุณธรรมและจรยิธรรมในการ 
ป้องกันการทุจริต  
1.1.1 (5) โครงการฝึกอบรม 
คุณธรรม จรยิธรรม แก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ 
พนักงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม 
การปฏิบัติงานตามประมวล 
จริยธรรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น”  
1.1.2 (2) มาตรการ 
“เสริมสรา้งองค์ความรู้ด้าน การ
ต่อต้านการทุจริต”  
1.1.2 (3) โครงการเสรมิสร้าง 
ความซื่อสัตย์ สุจริต และ 
ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี 
ในการต่อต้านการทุจริต  
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ให้กับบุคลากรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทำ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน”  
1.1.3 (3) มาตรการ “ปลูกฝัง 
องค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
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ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.2 การสร้าง 

จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น  

1) โครงการปลูกต้นไมเ้พื่อเพ่ิม
พื้นที่สี เขียว  
2) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ ใน
ชุมชน  
3) โครงการสรา้งอาชีพ สร้าง 
รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 1.3 การสร้าง 
จิตสำนึกและ
ความ ตระหนัก
แก่เด็กและ 
เยาวชน 

1) โครงการพาน้องท่องธรรมะ  
2) โครงการการประกวดคำขวัญ
ต่อต้าน การทุจริต  
3) โครงการสรา้งภูมิคุ้มกันทาง 
สังคมให้เด็กและเยาวชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม 
“โตไปไม่โกง”)  
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มิติท่ี 1 รวม 4 มาตรการ 1 กิจกรรม 
12 โครงการ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การ
บริหาร 
ราชการเพ่ือ 
ป้องกันการ 
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจำนงทาง
การเมืองในการ 
ต่อต้านการ
ทุจริตของ 
ผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจำนง 
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - - 

 2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง 
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคล  
2.2.1 (2) มาตรการออกคำสั่ง 
มอบหมายของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
 2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้าง 
ความโปร่งใสในการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือน”  
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม 
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี”  
2.2.2 (2) กิจกรรม “การ 
พัฒนาแผนและกระบวนการ 
จัดหาพัสดุ”  
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้าง 
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ”  
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง  
2.2.3 (1) กิจกรรมการ 
จัดบริการสาธารณะและการ 
บริการประชาชนเพื่อให้เกิด 
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
2.2.3 (2) โครงการจ้างสำรวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

25,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

25,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

25,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

25,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

25,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2.2.3 (3) กิจกรรมการใช้บัตร 

คิวในการติดต่อราชการ  
2.2.3 (4) มาตรการ “ยกระดับ 
คุณภาพการบริการประชาชน” 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อำนาจ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  
2.3.1 (2) โครงการลด ขั้นตอน
และระยะเวลาการ ปฏิบัติ
ราชการ  
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ 
อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิ 
ราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบ 
อำนาจของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติ แก่
หน่วยงาน/
บุคคล ในการ
ดำเนินกิจการ 
การประพฤติ
ปฏิบัติ ตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 (1) โครงการพ่อ – แม่ 
ดีเด่น  
2.4.1 (2) กิจกรรมการมอบ 
ประกาศเกยีรตคิุณแกส่ตรี ดีเด่น  
2.4.1 (3) ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ 
ปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ์  
2.4.2 (1) กิจกรรมการมอบ 
ประกาศเกยีรตคิุณแก่ 
คณะกรรมการชุมชน  
2.4.2 (2) กิจกรรมยกย่องและ 
เชิดชูเกียรติแก่บคุคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ 
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.4.2 (3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
ประชาชนผู้มีจติสาธารณะ  
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
ประชาชนผู้ปฏิบตัิตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

10,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

10,000 

10,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

10,000 

10,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

10,000 

10,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

10,000 

10,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

10,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.5 มาตรการ

จัดการ ในกรณี
ได้ทราบหรือ รับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบ พบ
การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ”  
2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความ 
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ 
ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีเพื่อ 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การ ปฏิบัตริาชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความ 
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ 
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
2.5.2 (2) มาตรการ “แต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียน”  
2.5.3 (3) มาตรการ 
“ดำเนินการเกีย่วกับเรื่อง 
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก 
หรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านโตก ว่าทุจริตและ
ปฏิบัติ ราชการตามอำนาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ” 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

มิติท่ี 2 รวม 8 มาตรการ 15 กิจกรรม 
4 โครงการ 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม 
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นกา 
อำนวยความ
สะดวกแก ่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม 
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจ 
หน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านโตกให้ม ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”  
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก 
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านโตก”  
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให ้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมลู 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540”  
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารที่สำคญัและ 
หลากหลาย”  
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้น 
การเงิน การคลัง พัสดุ และ 
ทรัพย์สินของเทศบาล และการ 
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การเงินการคลัง”  
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี 
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
3.1.3 (2) โครงการสื่อ 
ประชาสมัพันธ์ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

10,000 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจดั 
ประชาคมแผนชุมชน  
3.2.1 (2) การดำเนินงานศูนย ์
รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
3.2.2 (1) มาตรการกำหนด 
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง 
ร้องเรียน 
3.2.2 (2) โครงการองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านโตก
เคลื่อนที ่
 

10,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

10,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุ 

เดือดร้อนรำคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงาน 
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ 
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 3.3 การส่งเสรมิ
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร 
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านโตก 
3.3.1 (2) โครงการประชุม
ประชาคม หมู่บา้นและ
ประชาคมตำบล ประจำปี  
3.3.1 (3) กิจกรรมการส่งเสรมิ
และ สนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน  
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง 
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
3.3.3 (1) กิจกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านโตก 
3.3.3 (2) มาตรการ ตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการ ประเมินผล
การปฏิบัตติาม หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมือง
ที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านโตก 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

มิติท่ี 3 รวม 7 มาตรการ 8 กิจกรรม 
3 โครงการ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ 
เสรมิสร้าง
และ 
ปรับปรุง
กลไกใน 
การ
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ 
ราชการของ 
องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน 
ตามที่
คณะกรรมการ 
ตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด 

4.1.1 (1) โครงการจดัทำ 
แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจำปี ประจำปีงบประมาณ 
2561-2564 
4.1.1 (2) โครงการจดัทำ
รายงานการควบคมุภายใน  
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม 
ประเมินผลการควบคมุภายใน  
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม 
ประเมินผลระบบควบคุม 
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านโตก 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 4.2 การ
สนับสนุนให้ 
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการ 
ตาม ช่องทางที่
สามารถ 
ดำเนินการได ้

4.2.1 มาตรการส่งเสรมิให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการ บริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการ บรรจุแต่งตั้ง 
การโอน ย้าย  
4.2.2 (1) กิจกรรมการ 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ 
ประชาชนไดร้ับทราบ  
4.2.2 (2) กิจกรรมการมสี่วน 
ร่วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และ
การใช้ประโยชน์ทรัพยส์ินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
โตก 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จาก
ตัวแทนชุมชน  
4.2.3 (2) โครงการอบรมหรือ
ให้ความรู้ กรรมการตรวจการ
จ้าง 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 4.3 การส่งเสรมิ 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให ้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย 
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก 
สภาท้องถิ่น  
4.3.1 (2) กิจกรรมการ ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  

10,000 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม 

สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี บทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร  
4.3.2 (1) กิจกรรมการมสี่วน 
ร่วมในการปฏบิัติงานของ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ตำบล 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 4.4 เสรมิพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวัง 
การคอร์รัปชันโดยภาค 
ประชาชน  
4.4.1 (2) กิจกรรมการตดิป้าย 
ประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็นการ 
ทุจริต  
4.4.2 (1) มาตรการการ 
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 
ด้านการป้องกันการทุจริต 
 

- 
 
 

10,000 
 
 
- 
 

- 
 
 

10,000 
 
 
- 
 

- 
 
 

10,000 
 
 
- 
 

- 
 
 

10,000 
 
 
- 
 

- 
 
 

10,000 
 
 
- 
 

มิติท่ี 4 รวม 4 มาตรการ  8 กิจกรรม 
4โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
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1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์ สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 

               
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 

2. หลักการและเหตุผล  
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหาร

และการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกใน
การทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัป
ชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่าง
เห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม
อย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริตควบคู่กับการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและ
ประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวก
ให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรร
มาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่
บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) 
หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับหนว่ยงาน
หรือองค์กรใดๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กร 
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป  

 

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านโตก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  

ส่วนที่  3 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิ
บาล คุณธรรม และจริยธรรม  

2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

 

4. เป้าหมาย  
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
1. จดัทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม  
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.-  บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 

และจริยธรรม  
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้  
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับ

องค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก

ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือ
เป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก มีคุณธรรม

จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางใน
การดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  

3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความ
สำนึกร่วมในการเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

 

4. เป้าหมาย  
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านโตก  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านโตก บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  

โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 
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6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
หรือทำบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  

6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.-  บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำ

หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมใน

การสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

 

2. หลักการและเหตุผล  
การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทำอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการทำงานใน แต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วย
ความสำเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงาน
อ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดข้ึนคล้ายกัน ทำให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันในองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เห็นความสำคัญของการบันทึกประจำวันดังกล่าว จึงได้
จัดทำสมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็น
การสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ด ีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 

3. วัตถุประสงค์  
    3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ

พนักงาน  
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่อ

งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. เป้าหมาย  
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 กำหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำ

ทุกวันและส่งให้ หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์  
6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ  
 
 

โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย  
10.2 มีการติดตามผลงานทำให้สามารถทราบผลการทำงานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้  
10.3 พนักงานจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมาย

ตามกำหนด 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

 

2. หลักการและเหตุผล  
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

ความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสำเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้
อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ การทำงานสูง
แล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงคเ์ป็นตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานด้วยความ
ทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องานต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการ
หรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนำพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรร
มาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข 
รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ
ตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมือง
ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

และการดำเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง  
3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพ่ือน

ร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น  
3.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

ซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 

4. เป้าหมาย  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
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5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)  
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ  
6.3 จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ ตัวอย่าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้

ถูกต้องและเกิดความ เหมาะสม  
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทำวัตรเช้า) ฟังเทศน ์ทุกวันพระ  

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน

และการดำเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง  
10.3 ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติ

ต่อองค์กรต่อการทำงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
                    และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล

จริยธรรม เพ่ือกำหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศนโยบาย
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำปี 2558  ลงวันที่5  ตุลาคม 
2557     ซึ่งหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะ
คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น 
และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทำงานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจของตนเองแล้ว การ
ปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการ
อย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ และเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และข้าราชการฝ่ายประจำ รวมถึงพนักงานจ้างให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จึงได้มีการจัดทำ
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชกิสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
ดังกล่าวนี้ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต  
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ ประชาชน  
3.3 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
3.4 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

4. เป้าหมาย  
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านโตก โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และ
มีการศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส 

 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา  
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
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7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  100,000.- บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ประเมินความพึงพอใจการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมากกว่าร้อยละ 70  
ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเกิดจิตสำนึกที่ดีใน

การต่อต้านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
                   ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านโตกพ.ศ. 25xx โดยกำหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำปี 2558  ลงวันที่5  ตุลาคม 2557     กำหนดให้พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ดำเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่ง
ที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดแนว
ทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านโตก ได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านโตก” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  
3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพ่ือทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

โครงการมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
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3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจ
ในขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลำดับ  

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

4. เป้าหมาย  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับ

องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ  

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.- บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
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1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
 

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

มุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงได้กำหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

ท้องถิ่น ข้าราชการฝ่าย ประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
3.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 

4. เป้าหมาย  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้าน

การทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึก  

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 

โครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
                     จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่ 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ  
                    วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม 
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ กระทำทุกสิ่ง เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติ
เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้
กำหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก ในการเป็นข้าราชการที่มี
เกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนักใน
คุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการ
กระทำทุจริตในระบบราชการด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จึงได้จัดทำโครงการ
เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ ต่อต้านการทุจริตขึ้น 

 

3.วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู 

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

2. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านโตก  

3. เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและ 
พนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงาน
จ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ 
สร้างจิตสำนึกในการ กระทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

 
4. เป้าหมาย  

โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง 
ทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต 
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คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยน

ฐานความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
6.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

และฝ่ายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
6.3 แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ

วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

6.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.- บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
                     1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
                     2. จำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล 
                    และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อ

การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง 
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลาย
รูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทกุหน่วยงานต้องเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลบ้านโตก เพ่ือให้
พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน  
3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีจิตสำนึก 

ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

 

4. เป้าหมาย  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 

กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล 
 และพนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
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5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวชี้วัด พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลลัพธ์ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)ขยายกรอบ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารสว่นตำบลบา้นโตก หนา้ 33 

 

 
 
 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

2. หลักการและเหตุผล  
รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน

และปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุง
และจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่
เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงได้ตระหนักและ
เห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและ
ผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลด
ระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลบ้านโตกให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

นำไปเป็นองค์ความรู้ใน การทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

4. เป้าหมาย  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 
 

 

มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
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5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
2. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
4. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
                       มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่าน
มา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม จากสถานการณ์ข้างต้น จำเป็นที่
หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุ และปัจจัยที่นำสู่การคอร์รัป
ชัน เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะ
ในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม
การเมืองและการบริหารที่สำคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงได้จัดทำมาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ขาดจิตสำนึกในหน้าที่ท่ีจะปกป้อง ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อำนาจทางราชการโดยมิชอบใน
การดำเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผล
กระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ และประชาชน 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านโตก  
3.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลกั

จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญอันจะนำมาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในองค์กร 

 

4. เป้าหมาย  
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict 

of Interest 
 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
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6. วิธีดำเนินการ  
1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  
2. ออกแบบกิจกรรม  
3. จัดเตรียมเอกสาร  
4. ดำเนินการจัดประชุม  
5. สรุปรายงานการประชุม 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
                       มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
 

2. หลักการและเหตุผล  
เนื่องด้วยปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่าสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิเกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตก
ในประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตกเป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน 
อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่าง
น้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จึงได้จัดทำ
โครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว” เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้าง
เมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชน
และพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น

สาธารณะร่วมกัน  
3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สี

เขียวในตำบลบ้านโตก  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม

มูลค่าทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกร้อน  
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ

คลายร้อนแก่ ประชาชน 
 

4. เป้าหมาย  
ประชาชน หน่วยงานในพื้นท่ีร่วมกันปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ตำบลบ้านโตกตลอด 4 ปี 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
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6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียม
สถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้  

6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ หรือขอรับจากหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อใช้ในโครงการ  
6.4 ดำเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง

มวลชน และประชาชนใน ท้องถิ่น  
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านโตก 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.- บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
                       10.1 ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

10.2 ทำให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
10.3 ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
10.4 ทำให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง 

ความร่มรื่นในชุมชน 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                   แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

ไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่าง
มาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วย
ให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากข้ึนอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้
เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” 
ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้
ทำท่ีอยู่อาศัยและจำหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้
ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนัก ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

 

3.วัตถุประสงค์  
เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์

สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ิมมากขึ้น 
 

4. เป้าหมาย  
4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

จำนวน 13 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้ว
กินได้ เป็นต้น  

4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านโตก จำนวน 13 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกโดย
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ 
ทั้ง 13 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธาน กลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและ

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
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เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็น
ต้น 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตาม

โครงการ (กลุ่มรวมทุก ชุมชน)  
6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน 

(กลุ่มย่อยแต่ละ ชุมชน)  
6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ

ชุมชน)  
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำคูคลอง 

ทำความสะอาดถนน และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
โตก 

6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี
ความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและ
ชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชนหรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านโตก 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.- บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
                       เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม

แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อม
ทั้งได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการ
ดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สำหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบท
ที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสำคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอน
ตามลำดับความจำเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม 
นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านโตก จึงจัดทำโครงการอบรมให้
ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่
สนใจ 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตำบลบ้านโตก 
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในตำบลบ้านโตก 
3.3 สามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
3.4 สามารถนำเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. เป้าหมาย  
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตําบลบ้านโตก 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ  
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
 
 

โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  100,000.- บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอาชีพใหม่ๆ  
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด  
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพได้  
10.4 มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง

เพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ 
ล้าสมัย จึงดำเนินชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทำให้ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ 
ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการ ดำเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัว
ตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็น
อนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสำคัญ ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็ก
และเยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขา
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือสร้างปัญหาให้กับ
สังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้
เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” 
เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และ มีความสุข” เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนที่นำธรรมะนำหลักคำสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออก
ทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน 
สังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและ
สุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้
วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก 
นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จเพ่ือ เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์สามัคคีใน หมู่คณะ  
3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วน

ร่วม  
3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 
 

4. เป้าหมาย  
เด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านโตก 

โครงการพาน้องท่องธรรมะ 

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
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5. พื้นที่ดำเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน  
6.2 จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง  
6.6 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
6.7 ดำเนินการตามโครงการ  
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.- บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก

และเยาวชน  
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน

วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยม
ที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสำคัญเพ่ือทำให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็น
ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็กและ
เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดข้ึน
ต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอ่ืนๆ ตามมาอีก
มากมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญ
ต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดข้ึนและ
พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนา
ตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน กระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มี
อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) 
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 
ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม

ทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ  
3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในการทำ

ความดี มีความ ซื่อสัตย์สุจริต  
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่า

ในทางภาษาที่สื่อถึง การต่อต้านการทุจริต  
3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 

โครงการการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต 
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4. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 

เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านโตก  
เชิงคุณภาพ  

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสำคัญ หันมาสนใจปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดข้ึนและ พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวด ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔๒  
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคำขวัญเข้าประกวด  
6.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกกำหนด  
6.5 ทำพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.- บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง

ทุกรูปแบบ  
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสำนึกท่ีจะยึดมั่นในการทำความดี มีความซื่อสัตย์

สุจริต  
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาท่ี

สื่อถึงการต่อต้าน การทุจริต  
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลบ้านโตก 
                    (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาที่

สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ บริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมี
หน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน กระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มี
อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) 
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 
ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดให้รัฐ
ต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนตำบล
โตก (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่ทำ
ให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด 
โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จัก
แยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้
และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ

โกงทุกรูปแบบ  
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ

รักษาประโยชน์ ส่วนรวม 
 
 

4. เป้าหมาย  

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลบ้านโตก 
            (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)ขยายกรอบ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารสว่นตำบลบา้นโตก หนา้ 48 

 

เชิงปริมาณ  
เด็กและเยาวชนตำบลในพ้ืนที่ตำบลบ้านโตก  

เชิงคุณภาพ  
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้

ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ  
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
6.3 ดำเนินการตามโครงการ  
6.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.- บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และศพด. ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ  
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)ขยายกรอบ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารสว่นตำบลบา้นโตก หนา้ 49 

 

 

  
 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 

               
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 
 

2. หลักการและเหตุผล  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 

3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้
เท่าท่ีจำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้
ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่ 
คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถ
เกิดข้ึนกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
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จำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น 
อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะ
ใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่
เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความ
เข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ
ต่อไป 

  

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

4. เป้าหมาย  
4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง  
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
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      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
 - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 ฉบบั  
10.2 ผลลัพธ์  
 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
 - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ 

บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

               
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 

2. หลักการและเหตุผล  
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กร โดยการ

ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ
พัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนำไปสู่การ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ บริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ต้องคำนึงถงึการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการ
ทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

   

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล  
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้  
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน

บุคคล  
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้

คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน 
 

4. เป้าหมาย  

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
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จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 มาตรการ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน

ตำแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
6.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  
– มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 

มาตรการ  
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
10.2 ผลลัพธ์  
- ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อย

กว่า 90 %  
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลไม่ต่ำกว่าระดับ 3  
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ได้ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 

 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ 
ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552  ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ควบคุมและรับผิดชอบ
ในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกที่
ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย 
และอำนาจหน้าที่อ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกำหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ดังนั้น เพ่ือให้
การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลด
ขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น  

  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็น

ธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  

มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)ขยายกรอบ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารสว่นตำบลบา้นโตก หนา้ 55 

 

3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุก
ระดับ  

3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

 

4. เป้าหมาย  
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

และหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ  
6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ  
6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก

เดือน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  
- มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์  
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

 

2. หลักการและเหตุผล  
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ

บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานสวนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

  

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและ

สามารถตรวจสอบได้ 
 

4. เป้าหมาย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างต่างๆ 

และกระบวนการในการพิจารณาข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนตำบล โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่หรืองาน
บริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ  

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น เงินเดือน  

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
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6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พิจารณาทบทวนผลการ 
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานส่วนตำบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานสวนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
                     มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง 
เคร่งครัด 

 
 
               

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

2. หลักการและเหตุผล  
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปน็

แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรงานบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้บุคลากรงานบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง  
3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

4. เป้าหมาย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างต่างๆ 

และกระบวนการในการพิจารณาข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี” 
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10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ

บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 2553 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

 

4. เป้าหมาย  
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวน

งบประมาณ  
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม  
 
 

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)ขยายกรอบ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารสว่นตำบลบา้นโตก หนา้ 62 

 

 
 
               

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ

บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 

4. เป้าหมาย  
4.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้

เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
         6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง

ความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 

2. หลักการและเหตุผล  
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นการที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไป เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนดทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อ 
จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระ
ต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้
การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุก
โครงการและกิจกรรม 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล  
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 

4. เป้าหมาย  
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
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6. วิธีดำเนินการ  
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศ ดังนี้ - ประกาศการจัดซื้อ – จัด

จ้าง - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับ
งาน - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
10.2 ผลลัพธ์  
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่

จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด  
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

     
           
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง   
                 พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถาม
ข้อมูล ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ติดตามความ
คืบหน้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละ
กระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การ
ส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิว เพ่ือให้บริการตามลำดับ จัดสถานที่สิ่ง
อำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออำนวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ินอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ยังพยายามบริหารจัดการ
บริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐานทั้ง 
17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค
, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, 
ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ บรรเทาสา
ธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการน้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอนกระบวน
ปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้
ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชัน 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  
3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

4. เป้าหมาย  
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึง

พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
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5. พื้นที่ดำเนินการ  
ทุกสำนักและกอง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน

และไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ือให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, 
ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิน่, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษาและ
ด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การกำจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการน้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันและไม่เลือกปฏิบัติ  
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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2. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย
กำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไป
นั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมี
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ
สำรวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลของตัวชี้วัดที่ 1 มิติ
ที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้

เกิดความพึงพอใจ  
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ใน

การให้บริการ โดยยึด  
ประโยชน์สุขของประชาชน  
3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 
 
 

4. เป้าหมาย  

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
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จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขต จงัหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต

พ้ืนที่จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามรูปแบบ

ที่กำหนด  
6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  
6.4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน  
6.5 ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่

ประชาชน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  25,000.-  บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 1 ฉบับ 10.2 ผลผลติ  
– ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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4. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมี
หน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาคเป็นธรรม อัน
เนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การ
ตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทาง
หนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้
ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ที่กำหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารราชการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเป็น และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

 

3. วัตถุประสงค์  
    3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรม

ต่อผู้มารับบริการ  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ  
3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือ

กระทำการประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
 
 
 

กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
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4. เป้าหมาย  
การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรมทุกสำนักและกอง 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบในการดูแลกำกับการให้บริการ  
6.2 ประชุมชี้แจงแนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ  
6.3 จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม  
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้

บริการตามลำดับคิว  
6.5 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนำมา

ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  
มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ  
10.2 ผลผลิต  
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ  
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

 

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็น
ธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนำแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ 
ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการ
ต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได ้ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการ ตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การ
บริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

 

5. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี

ความเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 

4. เป้าหมาย  
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดให้มีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น

มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น  

6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ 
จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ  

มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
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6.4 จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้าํ
สำหรับผู้พิการ  

6.5 จัดให้มีป้ายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
6.6 มีการนำระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 2.3.1 มี
การจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกีย่วกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 
 
 

 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมิน
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
องค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 

 

6. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
3.3 เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

4. เป้าหมาย  
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกให้สั้นลง  
4.2 ประชาชนในพื้นท่ีตำบลบ้านโตก 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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6. วิธีดำเนินการ  
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้ประชาชนทราบ  

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลและผู้บริหารทราบ 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  100,000.- บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่  
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
10.4 ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทำให้ประชาชน

มีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น

กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การ
กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึง
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนได้  
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ

ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ  
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ

วัดผลการดำเนินงานได้ 
 

4. เป้าหมาย  
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านโตก 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 
 
 

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ  
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน

บริการ  
6.4.6 จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการ

แก่ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  

6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนำ

จุดบกพร่องในการจัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.- บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้  
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ  
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ดำเนินงานได้ 
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2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอน 
                    การปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น 

ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้
เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้
ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

3.วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนบ้านโตก ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่

กฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

4. เป้าหมาย  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนบ้านโตก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ หัวหน้าส่วน

ราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ  
6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 

มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
                     การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํ
ไนวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

2. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 

6) พ.ศ. 2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้หลายเรื่องหลายประการ 
รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอาไว้ การที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการในเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียว ก็อาจทำให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบใน
ขั้นตอนต่างๆ เกิดข้ึนได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้
กำหนดมาตรการให้มีการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  
3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
 

4. เป้าหมาย  
มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน 3 เรื่อง 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลพิจารณา  
6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

 

มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
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1.ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมี
หน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ 
ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย
การนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการการ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใน ตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย  

มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ 
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จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ  
6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ  
6.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก

เดอืน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์  
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 2.4.1 
ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
 

 
 

1.ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
 

2. หลักการและเหตุผล  
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชั

การที่ 9 เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวัน
พ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชการที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรง
เป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่
พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิด
ชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
ของท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อ
และแม่ดีเด่นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เพ่ือมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่
ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสำคัญยิ่งของพ่อและแม่ที่สำคัญเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

4. เป้าหมาย  
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 13 คน 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ

การคัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ดีเด่น ประจำปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ  

โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
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6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 
13 หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละชุมชน ดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จากชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อ
ให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ  

6.5 ดำเนินการจัดพิธีการมอบโล่ตามระเบียบฯ ในวันสำคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 
จำนวน 2 ครั้ง/ปี  

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.- บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
                       10.1 ผลผลิต  

- มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย  
10.2 ผลลัพธ์  

- พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี  
- มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)ขยายกรอบ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารสว่นตำบลบา้นโตก หนา้ 84 

 

 
 
 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
 

2. หลักการและเหตุผล  
เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวัน

สตรีสากลและระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา
และจัดตั้งข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่ง
เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำ
บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย
ของทุกปี เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมี
แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการ
บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการ
มอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม  

2. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่าง
แก่คนทั่วไป  

3. เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ การสาธารณสุข สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง

ภาคภูมิใจ  
3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและกำลังใจ

ในการบำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
 

4. เป้าหมาย  
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จำนวน 13 คน 
 
 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
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6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจำปีเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ  
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

ทั่วกัน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้น
มายังองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จากแต่ละหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อ
ให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  

6.5 ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 
จำนวน 1 ครั้ง/ป ี 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
                       10.1 ผลผลิต  

- สตรีดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ จำนวน 13 คนต่อปี  

10.2 ผลลัพธ์  
- สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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1.ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบแก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

ทำให้การมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม 
สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชู เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คน
ดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้าง
สังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่
ความอยู่เย็นเป็นสุข 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม  
3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3.4 เพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน

เป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมาย  
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวนไม่น้อย

กว่า 10 คน/ปี 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร/แผ่นพับขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 
 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
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      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
                       จำนวนหนว่ยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 
 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบจำนวน 

151 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 12,000 คน ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางาน และแก้ไขปัญหาได้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกได้จัดตั้งหมู่บ้านไว้แล้ว จำนวน 
13  หมู่บ้าน เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 
ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนใน
ชุมชนต่างๆ ทำหน้าที่ในการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานอื่นๆ และคณะกรรมการ
ชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละหมู่บ้านต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศ
เวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็น

กรรมการชุมชนมา ด้วยดี จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มี

ขวัญและกำลังใจ  
 

4. เป้าหมาย  
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลาแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่

จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 13  หมู่บ้าน 
 

กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
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5. พื้นที่ดำเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
6.2 จัดทำประกาศเกียรติคุณ  
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
                        10.1 ผลผลิต  

- คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลาแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  

10.2 ผลลัพธ์  
- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
- มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
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1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำ
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 

2. หลักการและเหตุผล  
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน

สำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรมจริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตำบลบ้านโตก ผู้ที่ทำ
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของตำบลบ้านโตกอย่างสม่ำเสมอ ตำบลบ้านโตกจึงจัดกิจกรรมยกย่อง
และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำความดี มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของตำบลบ้านโตก โดยการมอบใบประกาศ
เกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์ให้กับตำบลบ้านโตกท่ีควรได้รับการยกย่องชมเชยและ
เป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านโตก มีค่านิยมยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านโตก  
3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
3.3 เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านโตกมีค่านิยมยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

4. เป้าหมาย  
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านโตก  
- ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการกำหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง  

กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ 
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่าน
การคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.- บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม

ในกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีค่านิยม ยกย่อง

เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี

ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งม่ันตั้งใจร่วมเป็นแกนนำในการ
ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จัดทำ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนำผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชู
เกียรติในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อ
บุคคลอื่นในชุมชน 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน

ต่อไป  
3.3 เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน

ด้านศาสนา ศิลป และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมาย  
บุคล เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
6.2 ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บา้น และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
6.3 จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้  
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)  
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น (ประชาชน)  
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (เด็กและเยาวชน)  
6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
6.5 สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
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8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
          ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชน 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว

ทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการ แก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทำการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําให้ต้อง
หันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกดิ
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย 
และท่ีสําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาดและเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบ้านโตกคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ สามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบได้
อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อม
นําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 

 

3.วัตถุประสงค์  
เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร

ประจําศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรต่อไป 
 

4. เป้าหมาย  
เชิดชูเกียรติประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯประจําตําบลบ้านโตก  

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี  
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้  
5.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.- บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
          ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติ และมีวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
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2.5.1 ดําเนนิการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 
 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

2. หลักการและเหตุผล  
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีใน

การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็น
สิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กร
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะ
ส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงได้จัดทํามาตรการ “จดัทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้ึน เพ่ือเป็น
การพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้
สูงขึ้น 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี  
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 

4. เป้าหมาย  
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  

มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
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5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
          มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนนิการตามอํานาจ 
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 
 
 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านโตก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชว่ยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., 
สตง., จังหวัด, อําเภอ)แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดย
ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชี
และงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้า
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจง
ข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มี
การมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย งานกฎหมายและคดีมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านโตกเพ่ือความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

4. เป้าหมาย  
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  

กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลราชการ” 
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- ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 
  

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
          10.1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต  

10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)ขยายกรอบ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารสว่นตำบลบา้นโตก หนา้ 100 

 

 
 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใน
แง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ
เพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ง
หน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงได้มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 

3.วัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย  
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจาก

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
- การรบัการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ

คณะทํางาน LPA จังหวัด  
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท.  
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ดําเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 
 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้ง
คณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก รวมถึงจัดทําคู่มือ 
ดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย  
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
6.3จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม  

6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านโตกให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกตามคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกโดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกว่าทุจรติและปฏิบตัริาชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 

 

2. หลักการและเหตุผล  
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก จึงไดจ้ัดทํา
มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
ในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วย
สอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย 

 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากร

ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
โตก ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเรว็ 
โปร่งใส เป็นธรรม 

 

4. เป้าหมาย  
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรทางการ

ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หน้าที่โดยมิชอบ  

มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
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6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่ายสะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  

6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 15 วัน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวชี้วัด  
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลลัพธ์  
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
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3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
               

 
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ

รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดย
มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐ ดังนั้น 
เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงได้ให้มีสถานที่
สําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านโตก ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก โดยมีสำนักและกองต่างๆร่วมกัน
เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ใน
การรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง  
3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านโตก 
 

4. เป้าหมาย  
4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง  
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ทุจริต 

มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”ประชาชน ทุจริต 
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6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ี กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด  

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
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1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
โตก” 

 

2. หลักการและเหตุผล  
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้

ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 
สามารถตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จึงดำเนินกิจกรรม การออกระเบียบจัดตั้งข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

   

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก ว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก 
2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน

เผยแพร่ จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  

3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 

4. เป้าหมาย  
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง  
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560
จํานวน 1 ชุด  
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก  
4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ  
6.4 จัดทําร่างประกาศฯ  
6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก” 
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6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  
8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก ณ สํานักงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก  
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 

2. หลักการและเหตุผล  
คุณธรรมจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ

บริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานที่
จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกให้ประชาชน
รับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมี
ความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร 
เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
และเรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยัง
ผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน  

  

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน

การทํางาน และมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

 

4. เป้าหมาย  
ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 50 คน (ตัวแทนสํานัก/กอง, ตัวแทนชุมชน )  
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม  
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม  
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
 

กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
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7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.- บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม  
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้ 

 
               

 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 

 

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้

หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงไดจ้ัดทํามาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน   

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมาย  
มีข้อมูลประเภทต่างๆเผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท

ขึ้นไป  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
จดัให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
- แผนการดําเนินงาน  
- แผนอัตรากําลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  

มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
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- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

 

2. หลักการและเหตุผล  
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้อง
มีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

 

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน

ของภาครัฐเพ่ือ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 

 

4. เป้าหมาย  
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ มีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

 
 

               
 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านโตก” 

 

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้

หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อํานาจหน้าที่ แผนงานโครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงได้ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 

4. เป้าหมาย  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
- บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง  
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อ/การจัดแถลงข่าว  
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  

มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก”” 
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- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัก กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์” 

 

2. หลักการและเหตุผล  
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก

เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดําเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการ
ให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงจําเปน็ต้องพิจารณาในการเลือก
สื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละข้ันตอนที่ต่างกันเป็นสิ่ง
สําคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท
หน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลเห็นถึงความสำคัญจึงดำเนินโครงการนี้ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่าน

ทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  
4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล สื่อมวลชนและ

ประชาชน 
 

4. เป้าหมาย  
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกให้แก่ประชาชน

โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง  
4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพ่ือรวบรวมภารกิจการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบล  
4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  
4.3 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลและคู่มือการให้บริการประชาชน  
4.4 จัดทํา Presentation นาํเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์  
4.6 จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  
4.7 จัดทําของที่ระลึก  
4.8 รถโฆษณาเคลื่อนที่  

โครงการสื่อประชาสัมพันธ”์ 
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4.9 ป้ายประชาสัมพันธ์  
4.10 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
4.11 จัดทํา spot  
4.12 เสียงตามสาย  
4.13 อ่ืนๆ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
6.2 ดําเนินการประชุม  
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ  
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ตำบล 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.- บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ซ่ึง

ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเป็นตัวชี้วัด โดย
กําหนดตัวชี้วัด ดังนี้  

- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและมีความพึง
พอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนนิกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

 
 

               
 

1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทําทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกได้ดําเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจำทุกปี เพ่ือนําโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านโตก ประจำแต่ละปี รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในปี
ถัดไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนชุมชนประจําปี    ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน  
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน

ตำบล  
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย  
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 13 หมู่บ้าน ในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านโตก สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
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6. วิธีดำเนินการ  
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ  
6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด  
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส่งให้สำนักปลัด กองช่าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.- บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบล 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงมี
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ต่างๆ 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านโตก  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 
 

4. เป้าหมาย  
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มี

ส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
6.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ

จําเป็นและเร่งด่วน  
6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย

ช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  
6.1 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

การดําเนินงานศนูย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
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7.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5656 6292 7.3 ทางเว็บไซต ์ 
7.4 ทางไปรษณีย์ 

 

8. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

9. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.- บาท  
 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

      11. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
11.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

11.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
11.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1.ชื่อโครงการ : มาตรการกำหนด ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง ร้องเรียน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงมี
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ต่างๆ 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
 

4. เป้าหมาย  
มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
 
 
 

มาตรการกำหนด ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง ร้องเรียน 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเคลื่อนที่ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทําโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเคลื่อนที่ เพ่ือ
สํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดําเนินการให้บริการใน
ด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กร
เอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้
ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน ซึ่งอาจเสีย

ค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  
3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนใน

พ้ืนที่ 
 

4. เป้าหมาย  
นํางานบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบนิหารส่วนตำบล ออกไปให้บริการแก่

ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกท้ังหมด ร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
7. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเคลื่อนที่ 
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7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.- บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกซ่ึงได้เข้า

ร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านโตกอย่างทั่วถึง  

10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก มีโอกาสได้แสดงความ
คิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านโตก และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ ได้รับเรื่อง
ระยะเวลาและผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
               

 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ

สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ซ่ึง
มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณี
การแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่น
เหม็น เสียงดัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จึงมีหน้าที่เร่ง ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อน
รําคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญตาม

พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
3.3 เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
 

4. เป้าหมาย  
รบัแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านโตก 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ  
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ  
6.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
6.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณา

สั่งการเจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน  
6.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
6.6 ระยะเวลาดําเนินการ ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 

– 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่  
1) ไปรษณีย์  
2) โทรศัพท์  
3) โทรสาร  

มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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4) เว็บไซต์  
5) เฟสบุ๊ค 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็น

ว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

10.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

10.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เห็นถึงความสำคัญจึง
ดำเนินกิจกรรมนี้ 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
 

4. เป้าหมาย  
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
 
 

กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ดําเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ 

               
 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านโตก 

 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
โตกในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านโตกขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน

ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม หมู่บ้าน และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

 

4. เป้าหมาย  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกบางตําแหน่งใน

ปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องดําเนินการคัดเลือก
บุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านโตกแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายใน 30  วัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กําหนด 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)ขยายกรอบ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารสว่นตำบลบา้นโตก หนา้ 130 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านโตกเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านโตกและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกตามความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
โตก ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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     1.ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี 
 

     2. หลักการและเหตุผล  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง

ใหม่และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกจงึได้จัดทําโครงการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปีขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

 

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ

เผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณอีกทางหนึ่ง 

 

4. เป้าหมาย  
ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชมุชนแพทย์

ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป จํานวน 13 หมู่บ้าน 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
6.2 แต่งตั้งคณะทํางาน  
6.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม  
6.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก 
6.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 
 
 

 

ประชมุประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี 
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      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง

ความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
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1.ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิ่นเป็นสําคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมา
ด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิมและวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถ
ค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ มนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงให้
ความสำคัญของการสนับสนุนการจัดทำแผนต่างๆ 

 

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชนใน

การพัฒนาอย่างมี เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  

 

4. เป้าหมาย  
จํานวน 13 หมู่บ้าน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและ

เสียงตามสายในหมู่บ้าน  
6.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ  
6.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
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      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคม
ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดี
ให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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3.3.2 ดําเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 
               

 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก  จึง
กำหนดมาตรการแตง่ตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ตําบลบ้านโตกอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง 

 

4. เป้าหมาย  
    จํานวน 13 หมู่บ้าน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ตําบลบ้านโตก อย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก ได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านโตก ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น 
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรู้ทําความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
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สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลบ้านโตก  
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ดําเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
               

 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) 
และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงได้จัดทําโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านโตก ประจําทุกปีงบประมาณ เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกําหนด 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

4. เป้าหมาย  
คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านโตก 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ  

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
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6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบด้วย 

 (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา 2 คน  
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน  
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(5) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้  
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกตามหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกปีละ 2 ครั้งเป็น

อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกทราบ เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
โตก  

3)จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี  

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมอบหมาย  
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ  
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านโตกพร้อมตัวชี้วัด  
6.9 การติดตามและประเมินผล  
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ

ปรับปรุงดําเนินการ แก้ไขต่อไป 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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1.ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ

หมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกให้เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 

 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก 
 

4. เป้าหมาย  
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯกําหนด  
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก 
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8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบลบ้านโตกหรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านโตกมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)ขยายกรอบ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารสว่นตำบลบา้นโตก หนา้ 141 

 

  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 4.1.1 มี

การจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
 
 
         1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี  

 

2. หลักการและเหตุผล  
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านโตกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดย
ผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคมุ

ภายใน พ.ศ. 2544  
3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชีและด้าน

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด  
3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม  
3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 

4. เป้าหมาย  
พนักงานทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านโตก 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  

โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงาน ด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

 7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ

งานมากขึ้น  
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง 
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         1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 กําหนดให ้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงจัดทำโครงการ
จัดทำรายงานการควบคุมภายในขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

โตก 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบตามแบบที่
ระเบียบฯ กําหนด  

3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

 

4. เป้าหมาย  
ส่วนราชการทุกส่วน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน  
 

6. วิธีดำเนินการ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ

ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดทํารายงานการ ควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
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      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 

 
 

 
         1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

2. หลักการและเหตุผล  
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ

เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก
บ้านโตกพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น  

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

4. เป้าหมาย  
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
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5. พื้นที่ดำเนินการ  
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน  
 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
6.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ

ตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
โตกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล  
6.4 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

และผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ

ตัดสินใจ  
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่

วางไว้  
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 

      11. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
11.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา  
11.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข  
11.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
11.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
11.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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         1.ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

โตก 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกดิขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล
ภายในเวลาที่กําหนด  

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

 

4. เป้าหมาย  
ทุกส่วนราชการ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน  
 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี  

มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
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6.2 หัวหน้าสว่นราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกนําแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  

6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกรายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 
หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป  

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 

 7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 สว่นราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยง  
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้

กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดําเนินการได้  
4.2.1 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอนย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

 

 
 
                1.ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล  
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง

มักจะกําหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านโตกจึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงาน
บุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน 
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้การ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็น ธรรม  
3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง

การโอน ย้าย 
 

4. เป้าหมาย  
พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงาน

บุคคล 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน  
 

6. วิธีดำเนินการ  
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก  
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก  

มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
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- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  

- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  

- ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกจะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การ บริหารส่วนตําบลบ้านโตกรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  

การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน

การเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน่ง - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก  

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อน ตําแหน่งเพ่ือความโปร่งใส  
- มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน  
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดําเนินการที่ตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้  
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกจะออก

คําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน วันที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนขั้นเงินเดือน  

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วน ตําบลบ้านโตกได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ  

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ัน เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ัน เงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม  
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- นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

 

 7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวชี้วัด  
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  
ผลลัพธ์  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การ

โอน ย้าย ขององค์การ บริหารส่วนตําบลบ้านโตกและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผย
และสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)ขยายกรอบ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารสว่นตำบลบา้นโตก หนา้ 152 

 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 
 
                1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ทํางานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

 

4. เป้าหมาย  
ประชาชนในเขตตำบลบ้านโตก 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

6. วิธีดำเนินการ  
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานตําบลบ้านโตกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํา
รายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

 

 7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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                1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก 
 

2. หลักการและเหตุผล  
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย 
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่
ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกจึงได้
ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้การรับจ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก 

 

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

4. เป้าหมาย  
กองคลัง องค์การบริหาร่วนตำบลตำบลบ้านโตก 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

6. วิธีดำเนินการ  
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น

กรรมการ  
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง

ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนยข์้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 

 7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก 
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      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน

ตําบลบ้านโตกทําให้เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
 
                1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
และแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การ
ปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก  
3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก

ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 

4. เป้าหมาย  
ตัวแทนชุมชนองค์การบริหาร่วนตำบลตำบลบ้านโตก 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเปน็

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

พัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย  

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้าง
อย่างละเอียดและถูกต้อง 

กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
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 7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม

ตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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                1.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสําคัญท่ี

จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
อํานาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 9 
พ.ศ. 2553 และเข้าใจเงื่อนไขข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน
หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ ความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ท่ีตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่แล้ว อาจ
ทําให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจ
ถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการ
ตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึง
ได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ 
ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

 

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง

ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

4. เป้าหมาย  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ  
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
 

 7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 
 

โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
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      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
คณะกรรมการตรวจการจ้างทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 

 
 
                1.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข

และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึด
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือ
การตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มี
ความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตาม
มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักปลัด จึง
ได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน  
3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีความรู้ความเข้าใจมิให้

ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

4. เป้าหมาย  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับ

การอบรม  
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 

 7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน  
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต  

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
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                1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก ได้ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกจึงได้มีการจัดส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจใน

การทํางานตาม บทบาทและอํานาจหน้าที่  
3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย  
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเข้ารับการอบรม  
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 

 7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  10,000.- บาท  
 
 
 

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่  
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ  
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 
 
                1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
 

2. หลักการและเหตุผล  
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น

กลไกสําคัญท่ีใช้สําหรับติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตําบลและลดการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกจึงได้ดําเนิน
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือกําหนด
บทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการ
ช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 
 

 4. เป้าหมาย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม  
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด

จ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ  

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

 7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
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8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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                1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

2. หลักการและเหตุผล  
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย

องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจ ระหว่างฝ่ายสภากับ
ฝ่ายบริหาร และท่ีสําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และ

การมีส่วนร่วมในการทํางาน  
3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

 4. เป้าหมาย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง

ต่างๆ เช่น  
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอน 
- แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน 2 คน  
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จํานวน 1 ศูนย์  
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

 

: กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
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 7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

 
 
                1.ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการ
กระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การ บริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจใน
การ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

 

3. วัตถุประสงค์  
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 4. เป้าหมาย  
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ 
คอร์รัปชันได้  

มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
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10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ในระดับตำบล 
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                1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุก

ภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวังป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

 4. เป้าหมาย  
ป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
 

 7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 

 
 

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
 
                1.ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีภารกิจหน้าที่ที ่ ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบ
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความ
เข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซ่ึงองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านโตก มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า
ได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอย
สนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่าย
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และ
ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น จึงได้จัดทํามาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต  
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
 

 4. เป้าหมาย  
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านโตกเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านโตก 

 
 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

 

มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
ทุจริต 
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6. วิธีดำเนินการ  
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้าน

การป้องกันการ ทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
2. จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ

ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านโตกในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกนั
การทุจริต  

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต  

5. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกกับบุคคล องค์กร 
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย  

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 
 

      10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต  
3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

โตก 
 
 

                
 
 
 


