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คํานํา 
   การทุจริตเป�นป�ญหาใหญ�ของสังคมไทยมาเป�นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก#าวหน#าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ ซ่ึงในป�จจุบันได#ทวีความรุนแรงข้ึนอย�าง 
ต�อเนื่อง ทาให#เกิดความเสียหายในวงกว#าง โดยส�งผลกระทบต�อต�อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป�นอย�างมาก การแก#ป�ญหาการทุจริตจึงเป�นสิ่งสําคัญท่ี
หน�วยงานในภาครัฐ  ซ่ึงเป�นหน�วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให#มีความเจริญก#าวหน#าสามารถ
แข�งขันกับต�างประเทศได# อย�างทัดเทียม ท่ีจะต#องประสานความร�วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือร�วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู�ไปพร#อมๆ กัน โดยการปลูกฝ�ง
ความซ่ือสัตย8สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค�านิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกต#อง รวมท้ังเข#าใจวิถีดาเนินชีวิตท่ีสมควรและ
มีคุณค�า  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห�งชาติ หรือ คสช. ได#มีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปAองกันและแก#ไขป�ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส�วนราชการและหน�วยงานภาครัฐ กําหนด
มาตรการหรือแนวทางแก#ไขป�ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ�งเน#นการสร#าง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกส�วนในการตรวจสอบ เฝAาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให#เกิดการ
ทุจริตได# เพ่ือให#การดําเนินการดังกล�าว บรรลุผลได#อย�างเป�นรูปธรรม  งานวิเคราะห8นโยบายและแผน 
สํ านั กงานปลัด เทศบาล ตําบลหนองสรวง   จึ ง ได# จั ด ทําแผนปฏิ บั ติการปAอง กันการ ทุจริ ต  ๔  ปF                       
พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๒๕๖๔  ของเทศบาลตําบลหนองสรวงข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร8ชาติว�าด#วยการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐให#เกิดผลในทางปฏิบัติ   เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร8และกลยุทธ8ของเทศบาล
ตําบลหนองสรวง  ให#บรรลุเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน8กําหนดไว# และเป�นการถือปฏิบัติตาม คําสั่ง 
คสช. ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปAองกันและแก#ไขป�ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงเป�นนโยบาย
ระดับชาติ ด#วย  
 
 

งานวิเคราะห8นโยบายและแผน  
สํานักปลัด  

เทศบาลตําบลหนองสรวง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
เนื้อหา หน&า 
ส"วนท่ี ๑  บทนํา  

        การวิเคราะห8ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค8กร  
        หลักการและเหตุผล  
        วัตถุประสงค8ของการจัดทําแผน  
        เปAาหมาย  
        ประโยชน8ของการจําแผน  

ส"วนท่ี ๒   แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตส่ีป� (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
        บัญชีแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริตสี่ปF (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แยกตามมิติ  
        มิติท่ี ๑ การสร#างสังคมไม�ทนต�อการทุจริต  
        มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปAองกันการทุจริต  
        มิติท่ี ๓ การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน  
        มิติท่ี ๔ การเสริมสร#างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 

 

ส"วนท่ี ๓  รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ   
        มิติท่ี ๑ การสร#างสังคมไม�ทนต�อการทุจริต  
        มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปAองกันการทุจริต  
        มิติท่ี ๓ การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน  
        มิติท่ี ๔ การเสริมสร#างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 

 

ภาคผนวก  
- สําเนาประกาศใช#แผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริตสี่ปF (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)   
- สําเนาคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริตสี่ปF (พ.ศ.

25๖๑-๒๕๖๔)  และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการ
ปAองกันการทุจริตสี่ปF (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)  
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บัญชีแผนการป�องกันการทุจริต ๔ ป� 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

 

ส�วนที่ ๑ 
 
 
 
๑. การวิเคราะห�ความเส่ียงในการเกิดทุจริตในองค�กร 
        การวิเคราะห�ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ต�องการบ�งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู�ในองค�กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน  ตลอดจน
บุคคลหรือหน�วยงานท่ีอาจเก่ียวข�องกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาว�าการควบคุมและการป+องกันการทุจริตท่ีมีอยู�
ในป,จจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม� 
         การทุจริตในระดับท�องถ่ิน  พบว�า ป,จจัยท่ีมีผลต�อการขยายตัวของทุจริตในระดับท�องถ่ิน  
ได�แก� การกระจายอํานาจลงสู�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  แม�ว�าโดยหลักการแล�วการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงค�สําคัญเพ่ือให�บริการต�างๆของรัฐสามารถตอบสนองต�อความต�องการของชุมชนมากข้ึน  มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แต�ในทางปฏิบัติทําให�แนวโน�มของการทุจริตในท�องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช�นเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  จําแนกเป6น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตด�านงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซ้ือ จัดจ�าง และการเงินการคลัง ส�วน
ใหญ�เกิดจากการละเลยขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

๒) สภาพหรือป,ญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช�องว�างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะป,ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู� ความเข�าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะป,ญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของป,ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส�วนต�างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะป,ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก  อํานาจ  บารมี และอิทธิพลท�องถ่ิน 

         สาเหตุและป&จจัยท่ีนําไปสู�การทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน สามารถสรุปประเด็นได�   
ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แม�ว�าในป,จจุบันมีหน�วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการป+องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแต�พบว�า ยังคงมีช�องว�างท่ีทําให�เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล�าวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช� กฎหมายท่ีไม�เข�มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม�รัดกุม และอํานาจหน�าท่ีโดยเฉพาะข�าราชการ
ระดับสูงก็เป6นอีก โอกาสหนึ่งท่ีทําให�เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป6นท่ียอมรับว�าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ�งเน�นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทําให�คน ในป,จจุบันมุ�งเน�นท่ีการสร�างความร่ํารวย ด�วยเหตุนี้จึงเป6นแรงจูงใจให�เจ�าหน�าท่ีมีแนวโน�มท่ีจะทํา
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร�งใส การทุจริตในป,จจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ�อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให�การทุจริตกลายเป6นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร�งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป6นการยากท่ีจะเข�าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล�านี้ 

บทนํา 



๒ 

 

 

   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได�แก� การจัดซ้ือ-จัดจ�าง เป6นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข�องเป6นห�วงโซ�ผลประโยชน�ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให�สินบนแก�
เจ�าหน�าท่ีเพ่ือให�ตนเองได�รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได�แก� การ 
ผูกขาดในโครงการก�อสร�างและโครงสร�างพ้ืนฐานภาครัฐ 
   ๕) การได�รับค�าตอบแทนท่ีไม�เหมาะสม รายได�ไม�เพียงพอต�อรายจ�าย ความยากจนถือเป6น
ป,จจัยหนึ่ง ท่ีทําให�ข�าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต�องการท่ีจะมีสภาพความเป6นอยู�ท่ีดีข้ึน ทําให�
เจ�าหน�าท่ี ต�องแสวงหาช�องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได�พิเศษ” ให�กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย�สุจริตเป6นคุณธรรมท่ีได�รับการ
เน�นเป6น พิเศษถือว�าเป6นเครื่องวัดความดีของคน แต�ในป,จจุบัน พบว�า คนมีความละอายต�อบาปและเกรงกลัว
บาป น�อยลง และมีความเห็นแก�ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต�ประโยชน�ส�วนตนเป6นท่ีต้ังมากกว�าท่ีจะยึดผลประโยชน� 
ส�วนรวม  

  ๗) มีค�านิยมท่ีผิด ป,จจุบันค�านิยมของสังคมได�เปลี่ยนจากยกย�องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย�
สุจริตเป6น ยกย�องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป6นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน�งหน�าท่ีการงานสูง ด�วยเหตุนี้ ผู�ท่ีมี
ค�านิยมท่ีผิด เห็นว�าการทุจริตเป6นวิถีชีวิตเป6นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป6นคนเซ�อ เห็นคนโกงเป6นคนฉลาด 
ย�อมจะทําการทุจริตฉ�อราษฎร�บังหลวง โดยไม�มีความละอายต�อบุญและบาป และไม�เกรงกลัวต�อกฎหมายของ
บ�านเมือง 
 
๒.หลักการเหตุผล  
       ป,จจุบันป,ญหาการทุจริตคอร�รัปชั่นในประเทศไทยถือเป6นป,ญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ�อนมากยิ่งข้ึนและส�งผลกระทบในวงกว�าง โดยเฉพาะอย�างยิ่งต�อความม่ันคงของชาติ เป6น
ป,ญหา ลําดับต�น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุก
ภาคส�วน ในสังคมไทย ไม�ว�าจะเป6นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว�าเป6นองค�กรท่ีเอ้ือต�อการทุจริตคอรัปชันและมักจะปรากฏข�าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู�เสมอ ซ่ึงได�ส�งผลสะเทือนต�อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต�อระบบ
การ ปกครองส�วนท�องถ่ินอย�างยิ่ง ส�งผลให�ภาพลักษณ�ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล�องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ�คอรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป6น 
เครื่องมือท่ีใช�ประเมินการทุจริตคอรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค�กรเพ่ือความโปร�งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว�า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว�างป_ 2555 – 2558 อยู�ท่ี 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในป_ 2558 อยู�อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป6นอันดับท่ี 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร�และประเทศมาเลเซีย และล�าสุดพบว�าผลคะแนนของประเทศไทยป_ 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากป_ 2558 ได�ลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท�อนให�เห็นว�า
ประเทศไทย เป6นประเทศท่ีมีป,ญหาการคอรัปชันอยู�ในระดับสูง แม�ว�าในช�วงระยะท่ีผ�านมา ประเทศไทยได�
แสดงให�เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป+องกัน การทุจริต ไม�ว�าจะเป6น การเป6นประเทศภาคี
ภายใต�อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค�กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย�างยิ่งคณะกรรมการ
ป+องกันปราบปรามการทุจริตแห�งชาติได�จัดทํายุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป+องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล�ว 3 ฉบับ แต�ป,ญหาการทุจริตในประเทศไทยไม�ได�มีแนวโน�ม ท่ีลดน�อยถอยลง สาเหตุท่ีทําให�การทุจริต



๓ 

 

 

เป6นป,ญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด�วยป,จจัยทางด�านพ้ืนฐาน โครงสร�างสังคม ซ่ึงเป6นสังคมท่ีต้ังอยู�บน
พ้ืนฐานความสัมพันธ�แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ�ท่ีทําให�
สังคมไทยยึดติดกับการช�วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู�ญาติพ่ีน�องและ พวกพ�อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย�องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส�วน มองว�าการทุจริตคอรัปชันเป6น
เรื่องปกติท่ียอมรับได� ซ่ึงนับได�ว�าเป6นป,ญหาท่ีฝ,งรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต�อดีต หรือกล�าวได�ว�าเป6นส�วนหนึ่ง
ของค�านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล�ว ผนวกกับป,จจัยทางด�านการทํางานท่ีไม�ได� บูรณาการความร�วมมือของ
ทุกภาคส�วนไว�ด�วยกัน จึงส�งผลให�การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได�กล�าวมา ข�างต�นไม�สามารถทําได�
อย�างเต็มศักยภาพ ขาดความเข�มแข็ง 
          ป,จจุบันยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป+องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช�อยู�เป6นฉบับท่ี 3 เริ่ม
จากป_ พ.ศ. 2560 จนถึงป_ พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ�งสู�การเป6นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป6น
สังคมมิติใหม� ท่ีประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได�รับความร�วมมือจากฝsายการเมือง 
หน�วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชนเพ่ือให�ประเทศ
ไทยมีศักด์ิศรีและ เกียรติภูมิในด�านความโปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน� “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต” มีเป+าหมายหลักเพ่ือให�ประเทศไทยได�รับการประเมินดัชนีการรับรู�การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ในป_ พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับ
คะแนนจะ สูงข้ึนได�นั้น การบริหารงานภาครัฐต�องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ�าหน�าท่ีของรัฐและประชาชน
ต�องมี พฤติกรรมแตกต�างจากท่ีเป6นอยู�ในป,จจุบัน ไม�ใช�ตําแหน�งหน�าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได�
กําหนด ยุทธศาสตร�การดําเนินงานหลักออกเป6น 6 ยุทธศาสตร� ดังนี้  
         ยุทธศาสตร�ท่ี 1 สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต  
         ยุทธศาสตร�ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร�ท่ี 4 พัฒนาระบบป+องกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต(Corruption Perception                 
Index : CPI) 
         ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินการขับเคลื่อนด�านการป+องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป6น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป6นไปตามเจตนารมณ�ของยุทธศาสตร�ว�าด�วยการป+องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงได�ตระหนักและให�ความสําคัญกับการ
บริหาร จัดการท่ีมีความโปร�งใส สร�างค�านิยม วัฒนธรรมสุจริตให�เกิดในสังคมอย�างยั่งยืนจึงได�ดําเนินการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการป+องกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด�านการป+องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ�านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต�าง ๆ ท่ีเป6นรูปธรรมอย�างชัดเจน อันจะนําไปสู�การปฏิบัติอย�างมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค�และเป+าหมายของการป+องกันและปราบปรามการทุจริตอย�างแท�จริง เทศบาล
ตําบลหนองสรวง   จึงได�จัดแผนปฏิบัติการป+องกันการทุจริตเพ่ือเป6นมาตรการแนวทางการป+องกันและแก�ไข
ป,ญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือให�ทุกหน�วยงานในเทศบาลตําบลหนองสรวง  ใช�เป6นกรอบ
แนวทางในการดําเนินการป+องกันการทุจริตของเทศบาลตําบลหนองสรวง  ท้ังนี้ได�มุ�งเน�นให�การดําเนินการ
ป+องกันการทุจริตเป6นไปอย�างต�อเนื่อง สร�างระบบราชการท่ีมีความโปร�งใส จัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ�มค�า เปwดเผยข�อมูลข�าวสาร ปรับปรุงระบบการ
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ปฏิบัติงานให�เกิดความโปร�งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให�มีส�วนร�วม ในการรณรงค� และ
ปลูกจิตสานึกค�านิยมของสังคมให�ประชาชนร�วมกันต�อต�านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ซ่ึง
เป6นเรื่องท่ีสอดคล�องกับพระราชกฤษฎีกา ว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี                
พ.ศ. ๒๕๔๖   
          องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด ได�เล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงป,ญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ป,ญหาผลประโยชน�ทับซ�อน และการพัฒนาคุณธรรมสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได�
จัดทําแผนปฏิบัติการด�านการป+องกันการทุจริต ๔ ป_ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป6นแผนปฏิบัติการในการ
ดําเนินการเรื่องโปร�งใสในการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป6นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค�กร ให�สามารถทํางานด�วยความโปร�งใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส�วนร�วม สามารถใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได� และเป6นไปตามแผนจังหวัดกาฬสินธุ�ใสสะอาด  
 
  วิสัยทัศน� 

   “โครงสร�างพ้ืนฐานพัฒนา    รักษาศิลปวัฒนธรรม      น�อมนําเศรษฐกิจพอเพียง” 
   พันธกิจ 

   การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและแหล�งน้ํา 
  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
           การพัฒนาด�านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

         การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
          การพัฒนาด�านสังคม 
          การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
          การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 

    
๓. วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผน 
    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�กรปกครอง
ส�วน ท�องถ่ิน 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน�ของสาธารณะของข�าราชการฝsาย
การเมือง ข�าราชการฝsายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรวมถึงประชาชนในท�องถ่ิน 
   ๓) เพ่ือให�การบริหารราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป6นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
   ๔) เพ่ือส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 
๔. เป4าหมาย  
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   ๑) ข�าราชการฝsายการเมือง ข�าราชการฝsายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
รวมถึง ประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�บังเกิดประโยชน�สุขแก� 
ประชาชนท�องถ่ิน ปราศจากการก�อให�เกิดข�อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห�งผลประโยชน�และแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป+องกันป,ญหาเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข�าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให�สาธารณะและภาคประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�กรปกครอง
ส�วน ท�องถ่ินท่ีมีเข�มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ�วงดุลการใช�อํานาจอย�างเหมาะสม  
   ๕) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป6นท่ียอมรับจากทุกภาคส�วน 
 
๕. ประโยชน�ของการจัดทําแผน  
   ๑) ข�าราชการฝsายการเมือง ข�าราชการฝsายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
รวมถึง ประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึกรักท�องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร�างค�านิยม และอุดมการณ�ใน
การ ต�อต�านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝ,งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต�ใช�ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
   ๒) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถบริหารราชการเป6นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปร�งใส เป6นธรรมและตรวจสอบได�  
   ๓) ภาคประชาชนมีส�วนร�วมต้ังแต�ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมตัดสินใจรวมถึงร�วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ี มีจิตสํานึกรักท�องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร�างเครือข�ายภาคประชาชนท่ีมีความเข�มแข็งในการเฝ+า
ระวังการทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองค�กรท่ีมีความเข�มแข็งในการเฝ+าระวัง
การทุจริต  
   ๕) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป6นท่ียอมรับจากทุกภาคส�วนให�เป6นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ต�นแบบ ด�าน การป+องกันการทุจริต อันจะส�งผลให�ประชาชนในท�องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให�ความร�วมมือ
กันเป6น เครือข�ายในการเฝ+าระวังการทุจริตท่ีเข�มแข็งอย�างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 

 
 
 



ส�วนที่ ๒ 
 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการป�องกนัการทุจริต ๔ ป� (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการ
จัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป!นรายมิติได#ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป� (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป� (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



มิติ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑. โครงการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ๐ ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๒. โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม
๓ .โครงการสมุดความ ดีพนักงานจ�าง ๐ ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๔ .โครงการส�งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม
ในการ ป+องกันการทุจริต

0 0 0 0 ไม�ใช�งบประมาณ

๕.โครงการฝ1กอบรม คุณธรรม จริยธรรม 
แก� ผู�บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงาน
ขององค5กรปกครอง ส�วนท�องถิ่น

5,000 5,000 5,000 5,000

๖. มาตรการ “ส�งเสริม การปฏิบัติงานตาม
ประมวล จริยธรรมขององค5กรปกครอง 
ส�วนท�องถิ่น

0 0 0 0 ไม�ใช�งบประมาณ

๗.มาตรการ “เสริมสร�างองค5ความรู�ด�าน 
การต�อต�านการทุจริต”

0 0 0 0 ไม�ใช�งบประมาณ

 ๘.โครงการเสริมสร�าง ความซื่อสัตย5 สุจริต
 และ ปลูกฝBงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการ
ต�อต�านการทุจริต

10,000 10,000 10,000 10,000

ทับซ�อน ให�กับบุคลากรขององค5กร 
ปกครองส�วนท�องถิ่น

10,000 10,000 10,000 10,000

๑๐.มาตรการ “จัดทํา คู�มือการป+องกัน
ผลประโยชน5 ทับซ�อน”

0 0 0 0 ไม�ใช�งบประมาณ

1. การสร�าง
สังคมที่ไม�
ทนต�อการ

ทุจริต

1.๑ การสร�างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก�บุคลากรทั้งข�าราชการ
การเมืองฝHายบริหารข�าราชการ
การเมือง
ฝHายสภาท�องถิ่น และ
ฝHายประจําขององค5กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ป�งบประมาณ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการป$องกันการทุจริต 4 ป� (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

ของ องค.การบริหารส0วนตําบลบ4านกาด  อําเภอแม0วาง  จังหวัดเชียงใหม0

มิติที่ ๑ การสร4าง สังคมที่ไม0ทนต0อ การทุจริต 

ภารกิจตามมิติ

ป�งบประมาณ



มิติ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

 ๑๑. มาตรการ “ปลูกฝBง องค5ความรู�ให�มีความ
เข�าใจ เกี่ยวกับ Conflict of Interest”

๐ ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

1) ปลูกต�นไม�เพื่อเพิ่มพื้นที่สี เขียว ลดภาวะโลก
ร�อน ในเขต พื้นที่ขององค5กรปกครองส�วน ท�องถิ่น

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

2) โครงการส�งเสริม อนุรักษ5 ฟYZนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล�อม แหล�ง
ท�องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน5 ในชุมชน

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

 3) โครงการปลูกผักริมรั้ว ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

4) โครงการสร�างอาชีพ สร�าง รายได� ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ พอเพียง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

1) โครงการคุณธรรมสาน สายใยครอบครัว ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
2) โครงการพาน�องท�องธรรมะ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
3) โครงการเข�าค�ายพุทธบุตร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
4) การประกวดคําขวัญต�อต�าน การทุจริต ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

5) โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทาง สังคมให�เด็กและ
เยาวชน องค5กรปกครองส�วนท�องถิ่น (กิจกรรม 
“โตไปไม�โกง”)

10,000 10,000 10,000 10,000

 6) โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทาง สังคมให�เด็กและ
เยาวชนตําบลบ�านกาด (กิจกรรม “ส�งเสริมการ
เรียนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)

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

มิติที่ 1 รวม 3 มาตรการ 1 กิจกรรม 16 โครงการ 146,000 146,000 146,000 146,000

1.3 การสร�าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก�เด็กและ
เยาวชน 

หมายเหตุภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

1.2 การสร�าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก�
ประชาชนทุกภาค
ส�วนในท�องถิ่น



มิติ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)
2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป�องกันการ
ทุจริต

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต อต!านการทุจริตของ
ผู!บริหาร

๑.กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ต อต!านการทุจริตของผู!บริหาร
องค)กรปกครองส วนท!องถิ่น

10,000 10,000 10,000 10,000

๑.มาตรการการสร!าง ความโปร งใส
ในการบริหารงาน บุคคล

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๒.มาตรการออกคําสั่ง มอบหมาย
ของนายกองค)กร ปกครองส วน

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๓.กิจกรรม “สร!าง ความโปร งใส
ในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน”

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๔.กิจกรรม “ควบคุม การเบิก
จ ายเงินตามข!อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ ายประจําป:

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๕.กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและ
กระบวนการ จัดหาพัสดุ

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๖.กิจกรรม “สร!าง ความโปร งใส
ในการใช!จ ายเงิน งบประมาณ

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๗.โครงการเผยแพร  ข!อมูลข าวสาร
ด!านการจัดซื้อ – จัดจ!าง

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 4 ป  (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

ของ องค)การบริหารส,วนตําบลบ0านกาด  อําเภอแม,วาง  จังหวัดเชียงใหม,

มิติที่ ๒  การบริหาร ราชการเพื่อ ป�องกันการ ทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ป งบประมาณ

หมายเหตุ

2.2 มาตรการสร!าง
ความโปร งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 



มิติ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๘.กิจกรรมการ จัดบริการ
สาธารณะและการ บริการ
ประชาชนเพื่อให!เกิด ความพึง
พอใจแก ประชาชนโดย ทัดเทียม
กันและไม เลือกปฏิบัติ

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๙.โครงการจ!างสํารวจ ความพึง
พอใจของผู!รับบริการ

30,000 30,000 30,000 30,000

๑๐.กิจกรรมการใช!บัตร คิวในการ
ติดต อราชการ

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๑๑.มาตรการ “ยกระดับ คุณภาพ
การบริการประชาชน”

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๑.กิจกรรมการลด ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๒.โครงการลด ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการ

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๓.มาตรการการมอบ อํานาจอนุมัติ
 อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติ ราชการ

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๔.มาตรการมอบ อํานาจของ
นายกองค)กร ปกครองส วนท!องถิ่น

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ป งบประมาณ

หมายเหตุ

2.3 มาตรการการใช!
ดุลยพินิจและใช!อํานาจ
หน!าที่ให!เปJนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ!านเมืองที่ดี

ป งบประมาณ



มิติ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๕. มอบอํานาจเจ!า พนักงาน
ท!องถิ่นตาม พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๖. มาตรการการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกองค)การ
บริหารส วนตําบล ปลัด อบต. 
และหัวหน!าส วนราชการ

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๑.โครงการพ อ – แม  ดีเด น 2,000 2,000 2,000 2,000

๒.กิจกรรมการมอบ ประกาศ
เกียรติคุณแก สตรี ดีเด น

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๓. ยกย องเชิดชูเกียรติ หน วยงาน/
บุคคลที่ประพฤติ ปฏิบัติตนให!เปJน
ที่ประจักษ)

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๔.กิจกรรมการมอบ ประกาศ
เกียรติคุณแก  คณะกรรมการชุมชน

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๕. กิจกรรมยกย องและ เชิดชู
เกียรติแก บุคคล หน วยงาน องค)กร
ดีเด น ผู!ทําคุณประโยชน) หรือเข!า
ร วมในกิจกรรมของ องค)กร
ปกครองส วนท!องถิ่น

2,000 2,000 2,000 2,000

๖. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
ประชาชนผู!มีจิตสาธารณะ

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก หน วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให!เปJนที่ประจักษ)

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ หมายเหตุ

ป งบประมาณ



มิติ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๗.กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชน
ผู!ปฏิบัติตามปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๑. มาตรการ “จัดทํา ข!อตกลง
การปฏิบัติราชการ”

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๒.กิจกรรม “การจัดทํา ข!อตกลง
การปฏิบัติราชการของ องค)การ

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

หน วยตรวจสอบที่ได! ดําเนินการ
ตามอํานาจหน!าที่เพื่อ การ

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๔. มาตรการ “ให!ความ ร วมมือ
กับหน วยงานตรวจสอบ ทั้งภาครัฐ

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๕. มาตรการ “แต งตั้ง ผู!รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่อง ร!องเรียน”

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

๖. มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่อง ร!องเรียน กรณีมี

0 0 0 0 ไม ใช!งบประมาณ

มิติที่ 2 รวม 11 มาตรการ 15 กิจกรรม 4 
โครงการ

44,000 44,000 44,000 44,000

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ หมายเหตุ

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได!ทราบหรือ
รับแจ!งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 



มิติ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

0 0 0 0 ไม�ใช�งบประมาณ

๒.กิจกรรม “การออก ระเบียบจัดตั้งศูนย!ข�อมูล 
ข�าวสารขององค!การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด”

0 0 0 0 ไม�ใช�งบประมาณ

๓.กิจกรรม “อบรมให� ความรู�ตาม พ.ร.บ. ข�อมูล 
ข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”

10,000 10,000 10,000 10,000

๔.มาตรการ “เผยแพร� ข�อมูลข�าวสารที่สําคัญและ
 หลากหลาย”

10,000 10,000 10,000 10,000

๕. กิจกรรม “การ เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�าน 
การเงิน ก.ารคลัง พัสดุ และ ทรัพย!สินของ อบต. 
และการ รับเรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับ การเงินการ
คลัง”

0 0 0 0 ไม�ใช�งบประมาณ

๖. มาตรการ “จัดให�มี ช�องทางที่ประชาชนเข�าถึง
 ข�อมูลข�าวสารขององค!การบริหารส�วนตําบลบ�าน
กาด”

0 0 0 0 ไม�ใช�งบประมาณ

๗.โครงการสื่อ ประชาสัมพันธ!กิจกรรมของงองค!
การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด

10,000 10,000 10,000 10,000

3.การ
ส�งเสริม
บทบาท
และการมี
ส�วนร�วม
ของภาค
ประชาชน

๑.มาตรการ “ปรับปรุงศูนย!ข�อมูลข�าวสาร ของ
องค!การบริหารส�วนตําบลบ�านกาดให�มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

3.1 จัดให�มีและ
เผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร
ในช�องทางที่เปCนการ
อํานวยความสะดวกแก�
ประชาชนได�มีส�วนร�วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หน�าที่ขององค!กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นได�
ทุกขั้นตอน

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 4 ป  (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ องค)การบริหารส,วนตําบลบ0านกาด  อําเภอแม,วาง  จังหวัดเชียงใหม,

มิติที่ ๓  การส,งเสริม บทบาทและการ มีส,วนร,วมของ ภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ป งบประมาณ

หมายเหตุ



มิติ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑.โครงการจัด ประชาคมแผนชุมชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
2. การดําเนินการศูนย! รับเรื่องราวร�องทุกข! ๐ ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๓.มาตรการกําหนด ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง 
ร�องเรียน

0 0 0 0 ไม�ใช�งบประมาณ

๔.โครงการองค!การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด
เคลื่อนที่

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

5. มาตรการแก�ไขเหตุเดือดร�อนรําคาญ ด�านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

0 0 0 0 ไม�ใช�งบประมาณ

6. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข�อเท็จจริง 
ให�ผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข!รับทราบ

0 0 0 0 ไม�ใช�งบประมาณ

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

3.2 การรับฟJงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร�องเรียน/ร�องทุกข!
ของประชาชน

ป งบประมาณ

หมายเหตุ



มิติ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

1. มาตรการการแต�งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองค!การบริหารส�วนตําบล
บ�านกาด

0 0 0 0 ไม�ใช�งบประมาณ

2. ประชุมประชาคม หมู�บ�านและประชาคม
ตําบลประจําปL

5,000 5,000 5,000 5,000

3. การส�งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ไม�ใช�งบประมาณ

4. มาตรการแต�งตั้งตัวแทนประชาคมเข�าร�วมเปCน
คณะกรรมการตรวจรับงานจ�าง

0 0 0 0 ไม�ใช�งบประมาณ

๕. กิจกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ขององค!การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด

0 0 0 0 ไม�ใช�งบประมาณ

๖.มาตรการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ!และวิธีการ
บริหาร กิจการบ�านเมืองที่ดีของ องค!การบริหาร
ส�วนตําบลบ�านกาด

0 0 0 0 ไม�ใช�งบประมาณ

มิติที่ 3 รวม 8 มาตรการ 5 กิจกรรม 4 โครงการ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

ป งบประมาณ

หมายเหตุ

3.3 การส�งเสริมให�
ประชาชนมีส�วนร�วม
บริหารกิขการของ
องค!กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ



มิติ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑.โครงการจัดทํา แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป�งบประมาณ

0 0 0 0 ไม!ใช#งบประมาณ

๒.โครงการจัดทํา รายงานการควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ไม!ใช#งบประมาณ
๓.กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ไม!ใช#งบประมาณ

๔ .มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม
 ภายในองค,การบริหารส!วนตําบลบ#านกาด

0 0 0 0 ไม!ใช#งบประมาณ

๑.มาตรการส!งเสริมให# ประชาชนมีส!วนร!วม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการ บรรจุแต!งตั้ง การโอน ย#าย

0 0 0 0 ไม!ใช#งบประมาณ

๒.กิจกรรมการ รายงานผลการใช#จ!ายเงินให# 
ประชาชนได#รับทราบ

0 0 0 0 ไม!ใช#งบประมาณ

๓.กิจกรรมการมีส!วน ร!วมของประชาชนใน
การ ตรวจสอบการรับ การจ!าย และการใช#
ประโยชน,ทรัพย,สิน ขององค,การบริหารส!วน
ตําบลบ#านกาด

0 0 0 0 ไม!ใช#งบประมาณ

๔.กิจกรรมการจัดหา คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ#าง จากตัวแทนชุมชน

0 0 0 0 ไม!ใช#งบประมาณ

๕.โครงการอบรม กรรมการตรวจรับการจ#าง 10,000 10,000 10,000 10,000

หมายเหตุ

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ!นดิน
กําหนด 

4.2 การสนับสนุนให#
ภาคประชาชนมีส!วน
ร!วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช!องทางที่สามารถ
ดําเนินการได# 

4.การ
เสริมสร#างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบ
การผฏิบัติ
ราชการของ
องค,กร
ปกครองส!วน
ท#องถิ่น

ป�งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป องกันการทุจริต 4 ป� (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ องค,การบริหารส.วนตําบลบ2านกาด  อําเภอแม.วาง  จังหวัดเชียงใหม.

มิติที่ ๔  การ เสริมสร2างและ ปรับปรุงกลไกใน การตรวจสอบ การปฏิบัติ ราชการของ องค,กรปกครอง ส.วนท2องถิ่น  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ป�งบประมาณ



มิติ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑.โครงการอบรมให# ความรู#ด#านระเบียบ 
กฎหมาย ท#องถิ่น ผู#บริหาร และสมาชิก สภา
ท#องถิ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๒.กิจกรรมการ ส!งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
สมาชิกสภาท#องถิ่น

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๓.กิจกรรมส!งเสริม สมาชิกสภาท#องถิ่นให#มี 
บทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ
ฝAายบริหาร

๐ ๐ ๐ ๐ ไม!ใช#งบประมาณ

๔.กิจกรรมการมีส!วน ร!วมในการปฏิบัติงาน
ของ สมาชิกสภาองคืการบริหารส!วนตําบล
บ#านกาด

๐ ๐ ๐ ๐ ไม!ใช#งบประมาณ

๑.มาตรการเฝBาระวัง การคอร,รัปชันโดยภาค 
ประชาชน ๐ ๐ ๐ ๐ ไม!ใช#งบประมาณ

๒.กิจกรรมการติดปBาย ประชาสัมพันธ,กรณีพบ
เห็นการ ทุจริต ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๓.มาตรการการ ส!งเสริมและพัฒนาเครือข!าย 
ด#านการปBองกันการทุจริต ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

มิติที่ 4 รวม 4 มาตรการ 8 กิจกรรม 4 โครงการ 44,000 44,000 44,000 44,000

4.3 การส!งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท#องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมี
ส!วนร!วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส!วนเพื่อต!อต#านการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ หมายเหตุ



๑๘ 

 

ส�วนที่ ๓ 
 

 
 
มิติท่ี 1 การสร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต  
1.1 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�บุคลากรท้ังข�าราชการการเมืองฝ'ายบริหาร ข�าราชการ
การเมืองฝ'ายสภาท�องถ่ิน และฝ'ายประจําขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
1.1.1 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีให�บังเกิดประโยชน, สุขแก�
ประชาชนในท�องถ่ิน  
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป"นหลักสําคัญในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต.องมีความสุจริต โปร2งใส และสามารถตรวจสอบได. รวมท้ังเป"นการเสริมสร.าง
จิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบต2อหน.าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต.องมีการส2งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือให.สามารถปฏิบัติงานร2วมกันได.อย2าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู2การพัฒนาองค?กรอย2างต2อเนื่อง 
อีกท้ังสามารถแก.ป@ญหาความขัดแย.งภายในองค?กรได.อีกด.วย จาก สภาพป@ญหาการทุจริตคอร?รัปชันท่ีเป"น
ป@ญหาเรื้อรังท่ีมีส2วนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป"นอย2างยิ่งท่ี จะต.องมีการปBองกันและ
แก.ไขป@ญหาการทุจริตคอร?รัปชันอย2างจริงจัง ในสถานการณ?วิกฤติป@ญหาการทุจริตคอร?รัปชันใน สังคมไทย
ดังกล2าว ทุกภาคส2วนในสังคมไทยต2างเห็นพ.องตรงกันว2าการท่ีจะทําให.ป@ญหาการคอร?รัปชันลดน.อยลงและหมด
ไปได. ในท่ีสุดนั้น ต.องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช.กับทุกภาคส2วนไม2ว2าจะเป"นภาคส2วนการเมือง ภาคราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย2างเข.มงวดจริงจัง พร.อมท้ังสร.างทัศนคติใหม2ปลูกจิตสํานึกของ
คนไทยร2วมต.านภัยการทุจริต ควบคู2 กับการเปลี่ยนแปลงค2านิยมไปในทิศทางท่ีไม2เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร?รัปชัน ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด.วย ความชอบธรรม ความโปร2งใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได. ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส2วนร2วมของประชาชนไป
เป"นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู2ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห2ง ราชอาณาจักรไทย
ฉบับป@จจุบัน ซ่ึงได.วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป"นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ 
หน2วยงานองค?กรต2างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป"นการส2งสัญญาณเชิงบวกให.เห็นว2าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ท่ีดีข้ึนแล.ว แต2อย2างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป"นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน2วยงานหรือองค?กรภาครัฐนั้น ป@จจุบันยังคงอยู2บนความหลากหลายใน
องค?ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบด.วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร2งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได. (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส2วนร2วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองค?ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล2านั้นมาใช.เป"นเครื่องมือกลไกในการสร.างมาตรฐานด.านความโปร2งใสสําหรับ หน2วยงานหรือ
องค?กรใดๆ จะต.องคํานึงถึงกรอบเปBาหมาย วัตถุประสงค?แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหน2วยงานองค?กร 
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร.างระบบบริหารกิจการบ.านเมืองและสังคมท่ีดีได.ต2อไป ดังนั้น เพ่ือประโยชน?ในการ
บริหารราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึงจัดทํา โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 



๑๙ 

 

 
3. วัตถุประสงค,  
  1. เพ่ือให.ผู.บริหารท.องถ่ิน บุคลากรขององค?กรมีความรู.ความเข.าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
  2. เพ่ือให.ผู.บริหารท.องถ่ิน บุคลากรมีความรู.ความเข.าใจและให.ความสําคัญกับการปBองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. เพ่ือให.ผู.บริหารท.องถ่ิน บุคลากรมีความรู.ความเข.าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ นําไปประยุกต?ใช.ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได.  
 4. เพ่ือให.ผู.บริหารท.องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค?ความรู.ต2างๆ ไปประยุกต?ใช.ในการทํางานให.กับ
องค?กรได.อย2างมี ประสิทธิภาพ  
4. เป6าหมาย  
  ผู.บริหารท.องถ่ิน สมาชิกสภาท.องถ่ิน พนักงานส2วนตําบลและพนักงานจ.าง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
6. วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู.บริหารท.องถ่ิน  
  2. มอบงานให.กับผู.รับผิดชอบโครงการ และผู.ท่ีเก่ียวข.อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหน2วยงานท่ีเก่ียวข.อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดทํากําหนดการและหัวข.อการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให.ผู.บริหารท.องถ่ินทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
  1. ผู.บริหารท.องถ่ิน บุคลากรขององค?กรมีความรู.ความเข.าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
  2. ผู.บริหารท.องถ่ิน บุคลากรมีความรู.ความเข.าใจและให.ความสําคัญกับการปBองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผู.บริหารท.องถ่ิน บุคลากรมีความรู.ความเข.าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไป ประยุกต?ใช.ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได.  
  4. ผู.บริหารท.องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค?ความรู.ต2างๆ ไปประยุกต?ใช.ในการทํางานให.กับองค?กรได.
อย2างมี ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา  
         การพัฒนาประเทศให.ก.าวหน.าประชาชนมีความสุขอย2างยั่งยืนและสามารถก.าวพ.นทุกวิกฤตของ
โลกท่ีมากับกระแส โลกาภิวัตน? มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให.เป"นคนดี ซ่ึงมีความ
เก่ียวข.องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ.าหน.าท่ีของรัฐ” ซ่ึงได.รับ
มอบหมายภารกิจในการให.บริการสาธารณะแก2 ประชาชน ใช.อํานาจท่ีได.รับอย2างซ่ือสัตย? ต.องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการให.บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให.เกิดประโยชน?สูงสุดต2อประชาชน
และต2อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เก่ียวกับยุทธศาสตร?การส2งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว. 5 ยุทธศาสตร?และยุทธศาสตร?ท่ี 4 การ
ส2งเสริมคุณธรรม ในองค?กรเพ่ือเป"นต.นแบบให. ข.าราชการได.เรียนรู.และปฏิบัติตาม      จากหลักการและ
เหตุผลดังกล2าว องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือ
ตระหนักถึงการสร.างจิตสํานึกให.มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด.วยความซ่ือสัตย? สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีใน
การ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป"นแบบอย2างท่ีดีแก2ประชาชน จึงได.ทําโครงการเสริมสร.างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน?สูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค,  
  3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให.พนักงานเจ.าหน.าท่ีองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข.าใจหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน.อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป"นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตส2วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  
  3.2 เพ่ือให.พนักงาน ได.รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให.มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร2วม
ในการเสริมสร.าง สังคมแห2งคุณธรรมและสมานฉันท? ประพฤติตนเป"นพลเมืองดี สร.างประโยชน?แก2ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร.าง จิตสํานึกในการทําความดี รู.จักการให. การเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน?ร2วมกัน  
  3.3 เพ่ือเป"นการสร.างภาพลักษณ?ท่ีดีขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ในการเสริมสร.าง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  
         ผู.บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส2วนตําบล และพนักงานจ.างองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
         องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
  จัดให.มีการดําเนินกิจกรรมส2งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ2งเป"น 3 แนวทางคือ  
       6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร.างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู.บริหาร ปลัดองค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด บรรยายให.ความรู.แก2พนักงานเจ.าหน.าท่ี  
           6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน?นอกสถานท่ี ส2งเสริมให.รู.รัก สามัคคี เสียสละ ช2วยเหลือ 
แบ2งป@นและเห็นคุณค2าของ การเสริมสร.างสังคมแห2งความดีมีคุณธรรม เช2น การช2วยเหลือผู.ด.อยโอกาสในสังคม 
หรือทําบุญถวายทานแก2พระภิกษุสงฆ?ท่ีชรา ภาพ หรืออาพาธ เป"นต.น  
         6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน? ณ วัดต2างๆ  
7. ระยะเวลา ในการดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  



๒๑ 

 

8. งบประมาณ ในการดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
  10.1 พนักงาน เจ.าหน.าท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เข.าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน.อมนําหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป"นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  10.2 พนักงาน เจ.าหน.าท่ี ได.รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให.มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร2วมใน
การสร.างสังคม แห2งคุณธรรมและสมานฉันท? สร.างประโยชน?แก2ครอบครัวและประเทศชาติ รู.จักการให.และ
เสียสละเพ่ือประโยชน?ส2วนรวม  
  10.3 สร.างภาพลักษณ?ท่ีดีขององค?กร เสริมสร.างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ�าง  
2. หลักการและเหตุผล  
        การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค?กร เป"นการสร.างระเบียบวินัยใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงใน แต2ละวันหากมีการจดบันทึกว2าได.ทําอะไรบ.าง จะเป"นการทบทวนและสามารถย.อนกลับ
มาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการทํางานใน แต2ละกิจกรรมได. รวมถึงหัวหน.าผู.บังคับบัญชา สามารถใช.เป"นหลักฐาน
ในการอ.างอิงท่ีใช.ในการประเมินผลงาน ยังส2งผลให.การ ประเมินเป"นท่ียอมรับ ภารกิจท่ีได.รับมอบหมายได.
ปฏิบัติงานด.วยความสําเร็จ ความซ่ือสัตย? สุจริต ลุล2วงหรือไม2อย2างไร และ หัวหน.างานสามารถวางแผนต2อไป
ได. ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ.างได. ซ่ึงจะส2งผลให.เห็นว2าค2าของคน อยู2ท่ีผลของงาน 
หรืออาจจะมีผู.ร2วมงานอ่ืนมาอ2านแล.วมีกรณีศึกษาจากป@ญหาท่ีเกิดข้ึนคล.ายกัน ทําให.ทราบถึงวิธีการแก.ไข เกิด 
การแลกเปลี่ยนความรู.ซ่ึงกันและกันในองค?กร องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เห็นความสําคัญของการ
บันทึกประจําวันดังกล2าว จึงได.จัดทําสมุดความดีพนักงานจ.าง โดยให.พนักงานจ.างมีการบันทึกการปฏิบัติงาน
ประจําวัน เพ่ือเป"นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด.วยความ รับผิดชอบ ซ่ึงเป"นงานท่ีได.รับ
มอบหมาย และเกิดประโยชน?แก2องค?กร เป"นการสร.างระเบียบวินัย ส2งเสริมการสร.างจิตสํานึกท่ีดี ในการ
ปฏิบัติงาน ด.วยความซ่ือสัตย? สุจริต 
3. วัตถุประสงค,  
  3.1 เพ่ือเป"นช2องทางในการสื่อสารระหว2างหัวหน.างาน ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล และพนักงาน     
  3.2 เพ่ือเป"นประโยชน?ในการติดตามงานท่ีพนักงานจ.างได.ปฏิบัติ  
  3.3 เพ่ือเป"นการสร.างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด.านความรับผิดชอบ ซ่ือตรงซ่ือสัตย? สุจริตต2องานท่ี
ได.รับมอบหมาย  
4. เป6าหมาย  พนักงานจ.างองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
5. ระยะเวลา 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 กําหนดให.พนักงานและลูกจ.างทุกคนเขียนสมุดการบ.าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุก
วันและส2งให. หัวหน.าส2วนราชการทุกวันจันทร?  
  6.2 รวบรวมเป"นข.อมูลสําหรับผู.บริหารให.พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปb  
7. งบประมาณ ไม2ใช.งบประมาณในการดําเนินโครงการ  
8. สถานท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
9. ผู�รับผิดชอบ   องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,   
  10.1 มีการสื่อสารระหว2างผู.บังคับบัญชาและพนักงานส2งเสริมให.ปฏิบัติงานเป"นไปตามเปBาหมาย   
  10.2 มีการติดตามผลงานทําให.สามารถทราบผลการทํางานเม่ือเกิดป@ญหาสามารถแก.ไขได.  
  10.3 พนักงานจ.างทํางานด.วยความซ่ือสัตย? สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน.าท่ีได.รับมอบหมายตาม
กําหนด 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป6องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค?กรเป"นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค?กรไปสู2
ความสําเร็จ ท้ังด.านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค?กรนั้นๆ ย2อมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญก.าวหน.าต2อไป ท้ังนี้ข้ึนอยู2กับ บุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรู.ความสามารถ มีทักษะต2างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ?มีความรู.และเข.าใจงานเป"นอย2างดี เม่ือได.รับบทบาทให.กระทําหน.าท่ีใดๆ แล.ว ย2อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได.อย2างถูกต.องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข.ามหากบุคลากรในองค?กรด.อย
ความสามารถ ไร.อุดมการณ? ไม2มีทักษะหรือประสบการณ?ท่ีจําเป"นในการทํางาน ย2อมทําให. องค?กรนั้นๆ ด.อย
พัฒนาหรือเจริญก.าวหน.าได.อย2างล2าช.า นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู. ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ? 
การทํางานสูงแล.ว ย2อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปBองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค2านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึง ประสงค? เป"นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน2ง หน.าท่ีและบทบาทแห2งตนเอง 
บุคลากรท่ีปฏิบัติหน.าท่ีโดยยึดม่ันในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซ่ือสัตย? สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต้ังใจทํางานด.วยความทุ2มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟmnอเผื่อแผ2ต2องาน ต2อหน2วยงาน 
ต2อเพ่ือนร2วมงานและผู.มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน?ของ ประชาชนและประเทศชาติแล.ว ย2อมนําพา
องค?กรหรือหน2วยงานมุ2งไปสู2ความเจริญก.าวหน.ามากยิ่งข้ึน มีความโปร2งใสมีการ ปBองกันการทุจริต และ
สามารถตรวจสอบได.ตามหลักการแห2งธรรมาภิบาล องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึงได.จัดโครงการ
ส2งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปBองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือเป"น การส2งเสริมและสนับสนุนให.บุคลากร
ภายใน ประกอบด.วยคณะผู.บริหาร สมาชิกสภาฯ ข.าราชการและพนักงานจ.าง ตลอดท้ัง ประชาชนท่ัวไปให.มี
ความรู. ความเข.าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต?ใช.ในการปฏิบัติงานให.ห2างไกล 
จากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได.อย2างปกติสุข รู.จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายและ ข.อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต2อตนเอง ต2อการทํางาน ต2อเพ่ือนร2วมงาน 
ต2อผู.มาขอรับบริการ ต2อผู.บังคับบัญชา และต2อประเทศชาติบ.านเมืองต2อไป  
3. วัตถุประสงค,  
  2.1 เพ่ือให.บุคลากรมีความรู. ความเข.าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  2.2 เพ่ือให.บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต?ใช.ในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตได. อย2างถูกต.อง  
  2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค2านิยมและเจตคติของบุคลากรต2อองค?กร ต2อการทํางาน ต2อเพ่ือน
ร2วมงาน ต2อผู.มา ขอรับบริการและต2อผู.บังคับบัญชาให.ดียิ่งข้ึน 
  2.4 เพ่ือให.สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย? 
สุจริต ให.แก2 บุคลากรขององค?การบริหารส2วนตําบล  
4. กลุ�มเป6าหมาย คณะผู.บริหาร สมาชิกสภาฯ ข.าราชการ/พนักงาน ท้ังหมด จํานวน  40 คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. ระยะเวลาดําเนินการ จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต?ทําวัตรเช.า) ทุกวันพระ จํานวน   ๓๖   ครั้ง  
                             ระหว2างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 25๖๑  
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ  
  6.1 ติดต2อประสานและขอความร2วมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิป@สสนากรรมฐาน)  



๒๔ 

 

  6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ  
  6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก.ไขให.ถูกต.อง
และเกิดความ เหมาะสม  
  6.5 ประชาสัมพันธ?ให.ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข.าร2วมกิจกรรมโครงการฯ  
  6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  
8. งบประมาณ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ  
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู. ความเข.าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย2างแท.จริง  
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช.ในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตได. อย2างแท.จริง  
  10.3 ปลูกจิตสํานึกให.บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค2านิยม ความซ่ือสัตย?สุจริต และเจตคติต2อ
องค?กรต2อการ ทํางาน ต2อเพ่ือนร2วมงานต2อผู.มาขอรับบริการและต2อผู.บังคับบัญชาท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

๑.ช่ือโครงการ : โครงการฝDกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก�ผู�บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค?การ
บริหารส�วนตําบลบ�านกาด  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให.มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู.ดํารงตําแหน2งทางการเมือง ข.าราชการ หรือเจ.าหน.าท่ีของ
รัฐแต2ละประเภท โดยให.มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช.อย2างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมเทศบาลตําบลหนองสรวง  ซ่ึงหัวใจสําคัญของการทํางานร2วมกันเป"นหมู2คณะอีกอย2างท่ีขาด
ไม2ได.คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต.องดีงาม ท้ัง 
กาย วาจา ใจ ท้ังต2อตนเอง ต2อผู.อ่ืน และต2อสังคม ซ่ึงถ.า บุคลากรทุกคนท่ีทํางานร2วมกันมีคุณธรรมและ
จริยธรรมประจําใจของตนเองแล.ว การปฏิบัติงานทุกอย2างต.องลุล2วงไปด.วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปร2งใส สามารถตรวจสอบได.และผู.มารับบริการอย2างประชาชนก็จะได.รับความเชื่อม่ันและ ไว.วางใจท่ีจะเข.ามา
รับบริการท่ีองค?กรนั้นๆ ประกอบกับองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ได.รับการประเมินคัดเลือกจาก
สํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส2งเสริม ท.องถ่ินปลอดทุจริตในการเป"นองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินดีเด2นและท่ี
ดี และเพ่ือเป"น การเตรียมความพร.อมท้ังในด.านคน ได.แก2 บุคลากรท้ังข.าราชการการเมืองฝuายบริหาร 
ข.าราชการการเมืองฝuายสภาท.องถ่ิน และข.าราชการฝuายประจํา รวมถึงพนักงานจ.าง จึงได.มีการจัดทําโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก2ผู.บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
ดังกล2าวนี้ข้ึน  
3. วัตถุประสงค,  
  3.1 เพ่ือเป"นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต2อต.านการทุจริต  
  3.2 เพ่ือเป"นการสร.างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน.าท่ีให.เกิด
ประโยชน?สุขแก2 ประชาชน  
  3.3 เพ่ือสร.างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพ่ือสร.างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม2กระทําการขัดกันแห2งผลประโยชน?หรือมี
ผลประโยชน?ทับซ.อน 
4. เป6าหมาย ผู.บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จํานวน ๑3 คน      
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีการดําเนินการ  
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก2ผู.บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค?การบริหารส2วนตําบลบ.าน
กาด โดยเชิญ วิทยากรท่ีมีความรู. ความสามารถมาถ2ายทอดความรู.และประสบการณ?ต2างๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตสํานึกการต2อต.านการ ทุจริต ให.ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และ
มีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ี ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลา การดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ 5,๐๐๐  บาท  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
  ตัวช้ีวัด ประชาชนผู.มารับบริการท่ีองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช. แบบประเมินเป"นตัวชี้วัด และต.องได.รับผลกาประเมินไม2ต่ํากว2าร.อยละ 70  
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  ผลลัพธ, ผู.บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส2วนตําบลองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เกิด
จิตสํานึกท่ีดีในการต2อต.านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม  
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1.1.2 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
  

1. ช่ือโครงการ :มาตรการ“ส�งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค,การบริหารส�วนตําบล
บ�านกาด”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ีองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ได.ประกาศใช.ประมวลจริยธรรมขององค?การบริหารส2วน
ตําบลบ.านกาด พ.ศ. 25๕๑ โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช.อย2างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝuาฝmน
หรือไม2ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล2าว ให.ถือว2าเป"นการกระทําผิดทาง วินัย ซ่ึงมีการกําหนด
ข้ันตอนการลงโทษตามความร.ายแรงแห2งการกระทํา ประกอบกับได.มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส2วน
ตําบล จังหวัดเชียงใหม2 เรื่อง หลักเกณฑ?และเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส2วนตําบล ลูกจ.างประจํา 
และพนักงานจ.าง กําหนดให.พนักงานส2วนตําบล ลูกจ.างประจํา และพนักงานจ.างขององค?การบริหารส2วนตําบล 
มีหน.าท่ีดําเนินการให. เป"นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน?ส2วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวก
และให.บริการแก2ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต.องยึดม่ันในค2านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ ได.แก2 ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย? สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน?
ของประเทศชาติเหนือกว2าประโยชน?ส2วนตน และไม2มีประโยชน? ทับซ.อน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต.อง เป"นธรรม 
และถูกกฎหมาย, ให.บริการแก2ประชาชนด.วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม2เลือก ปฏิบัติ, ให.ข.อมูลข2าวสารแก2
ประชาชนอย2างครบถ.วน ถูกต.อง และไม2บิดเบือนข.อเท็จจริง,มุ2งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร2งใส และตรวจสอบได., ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย?ทรงเป"นประมุข และยึดม่ันใน
หลัก จรรยาวิชาชีพขององค?กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได.กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมข.าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให.หรือรับของขวัญหรือประโยชน?อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค?เพ่ือกําหนดให.ข.าราชการต.อง ละเว.นจากการแสวงหาประโยชน?ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน2งหน.าท่ี
และไม2กระทําการอันเป"นการขัดกันระหว2างประโยชน? ส2วนตนและประโยชน?ส2วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ควรนําแนว
ทางการดําเนินการดังกล2าวมาปรับใช.เป"นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให.เกิดความโปร2งใส
ในการปฏิบัติงานและเป"นท่ีเชื่อถือไว.วางใจของประชาชน ได.องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จัดทํา 
มาตรการ “ส2งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด” ข้ึน เพ่ือให.
บุคลากรท้ังฝuายการเมืองและฝuายประจํา ทุกระดับนําไปใช.ในการปฏิบัติหน.าท่ีด.วยความซ่ือสัตย? สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม2กระทําการอันเป"นการขัดกันแห2ง ผลประโยชน?หรือการมีผลประโยชน?ทับซ.อน  
3. วัตถุประสงค,  
  3.1 เพ่ือเป"นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข.าราชการท่ีสร.างความโปร2งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป"นสากล  
  3.2 เพ่ือยึดถือเป"นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย2างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค?กรและระดับ
บุคคลและเป"น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด.านต2างๆ ขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เพ่ือให.
การดําเนินงานเป"นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพ่ือทําให.เกิดรูปแบบองค?กรอันเป"นท่ียอมรับ เพ่ิมความน2าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก2ผู.รับบริการ
และประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผู.มีส2วนได.เสีย  
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  3.4 เพ่ือให.เกิดพันธะผูกพันระหว2างองค?กรและข.าราชการในทุกระดับ โดยให.ฝuายบริหารใช.อํานาจใน
ขอบเขต สร.าง ระบบความรับผิดชอบของข.าราชการต2อตนเอง ต2อองค?กร ต2อผู.บังคับบัญชาต2อประชาชนและ
ต2อสังคมตามลําดับ  
  3.5 เพ่ือปBองกันการแสวงหาประโยชน?โดยมิชอบและความขัดแย.งทางผลประโยชน?ท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสร.าง ความโปร2งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต คณะผู.บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส2วนตําบล ลูกจ.างประจํา และพนักงานจ.างท่ัวไป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. เผยแพร2ประมวลจริยธรรมขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เพ่ือใช.เป"นค2านิยมสําหรับ
องค?กร ข.าราชการทุกคนพึงยึดถือเป"น แนวทางปฏิบัติควบคู2ไปกับระเบียบและกฎข.อบังคับอ่ืนๆ อย2างท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพร2ประชาสัมพันธ?เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป{ดเผย
เป"นการท่ัวไปแก2สาธารณชนให.มีส2วนร2วม รับรู.และร2วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข.อมูล
ข2าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให.ข.อมูลข2าวสารตามเกณฑ? มาตรฐานความโปร2งใสและตัวชี้วัดความโปร2งใส
ของหน2วยงานของรัฐเป"นข.อมูลข2าวสารท่ีต.องจัดไว.ให.ประชาชนตรวจดูได.ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบ งานกฎหมายและงานการเจ.าหน.าท่ี สํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด องค?การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, คณะผู.บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส2วนตําบล ลูกจ.างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสร�างองค,ความรู�ด�านการต�อต�านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด.วยยุทธศาสตร?ชาติว2าด.วยการปBองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุ2งสู2การเป"น ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป"นสังคมมิติใหม2ท่ีประชาชนไม2เพิกเฉยต2อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได.รับความ ร2วมมือจากฝuายการเมือง หน2วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ?
รักษาผลประโยชน?ของชาติและประชาชนเพ่ือให. ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด.านความโปร2งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน? “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยท้ังชาติต.านทุจริต” มี
เปBาหมายหลักเพ่ือให.ประเทศไทยได.รับการประเมินดัชนีการรับรู.การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไม2น.อยกว2าร.อยละ 50 ในปb พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให.การบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองต2อ
แผนยุทธศาสตร?ฯ ข.างต.น องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึงได.กําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร.างองค?
ความรู.ด.านการทุจริตข้ึน เพ่ือให.สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร?ว2าด.วยการปBองกันและ ปราบปรามการทุจริต              
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู2การปฏิบัติท่ีเป"นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค,  
  3.1 เพ่ือเสริมสร.างองค?ความรู.ด.านการต2อต.านการทุจริตแก2คณะผู.บริหารท.องถ่ิน สมาชิกสภาท.องถ่ิน 
ข.าราชการฝuาย ประจํา ลูกจ.างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  
  3.2 เพ่ือสร.างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก2คณะผู.บริหาร
ท.องถ่ิน สมาชิก สภาท.องถ่ิน ข.าราชการฝuายประจํา ลูกจ.างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต ข.อมูล/องค?กรความรู.ด.านการต2อต.านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร2มากกว2า 5 เรื่องข้ึนไป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข.อมูล/องค?ความรู.เก่ียวข.องกับการปลูกจิตสํานึกด.านการต2อต.านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ?ต2างๆ ท่ีเก่ียวข.อง
กับการปลูกจิตสํานึก  
  2. เผยแพร2 ประชาสัมพันธ?และสร.างเสริมองค?ความรู. ให.บุคลากรในสังกัดได.รับทราบและถือปฏิบัติ
อย2างเคร2งครัด ผ2านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช2องทางต2างๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, จํานวนข.อมูล/องค?กรความรู.ด.านการต2อต.านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร2 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร�างความซ่ือสัตย, สุจริต และปลูกฝIงทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต�อต�าน    
     การทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด.วยคณะผู.บริหาร สมาชิกสภาองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินและพนักงานขององค?กรปกครองส2วน
ท.องถ่ิน เป"นผู.ท่ีมี บทบาทสําคัญและเป"นกลไกหลักของประเทศในการให.บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต.องการของประชาชนในท.องถ่ิน ท้ังยังมีหน.าท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกข?บํารุงสุขและ
สร.างคุณภาพชีวิตท่ีดีให.แก2ประชาชนในท.องถ่ิน โดยให.สอดคล.องกับนโยบายของรัฐบาลและท.องถ่ิน ดังนั้น 
การท่ีประชาชนในแต2ละท.องถ่ินจะมีความเป"นอยู2ท่ีดีมีความสุข หรือไม2 จึงข้ึนอยู2กับการประพฤติปฏิบัติของ
คณะผู.บริหาร สมาชิกสภาองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน และพนักงานขององค?กร ปกครองส2วนท.องถ่ินทุกคน
เป"นผู.มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู2ในกรอบจริยธรรม เป"นผู.มีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ2นดินด.วยการ กระทํา
ทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน?ของประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 
2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตร?การส2งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว. 5 
ยุทธศาสตร? โดยในยุทธศาสตร?ท่ี 4 การส2งเสริมคุณธรรมในองค?กรเพ่ือเป"นต.นแบบให. ข.าราชการได.เรียนรู.และ
ปฏิบัติตาม โดยได.กําหนดแนวทางการพัฒนาข.าราชการทุกระดับอย2างจริงจังและต2อเนื่อง ให.ตระหนัก ในการ
เป"นข.าราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รู.จักความพอเพียงเป"นตัวอย2างท่ีดีของสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่ง
ท่ีถูกต.อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห2งกรรม ซ่ือสัตย? สุจริต เสียสละ มีความรู.ความเข.าใจในเรื่อง
พฤติกรรมท่ีแสดงให.เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไม2กระทําการใดได.อย2าง
เหมาะสม อันรวมถึงการปBองกันการกระทําทุจริตใน ระบบราชการด.วย ดังนั้น เพ่ือเป"นการเสริมสร.างความ
ซ่ือสัตย? สุจริต ปลูกฝ@งทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการต2อต.านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ องค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด จึงได.จัดทําโครงการเสริมสร.างความซ่ือสัตย? สุจริต และปลูกฝ@งทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีใน
การ ต2อต.านการทุจริตข้ึน  
3. วัตถุประสงค,  
  1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู.บริหาร สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบล พนักงาน
ส2วนตําบล และพนักงานจ.างขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ให.มีจิตสาธารณะและเห็นแก2ประโยชน?
ส2วนรวมมากกว2าประโยชน?ส2วนตน  
  2. เพ่ือปลูกฝ@งจิตสํานึกและค2านิยมท่ีดีในการต2อต.านการทุจริตและประพฤติมิชอบให.แก2คณะผู.บริหาร
ผู.บริหาร สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบล พนักงานส2วนตําบล และพนักงานจ.างขององค?การบริหารส2วน
ตําบลบ.านกาด   

๓. เพ่ือให.ความรู.แก2คณะผู.บริหาร สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบล พนักงานส2วนตําบล และ
พนักงานจ.างขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  ตามประมวลจริยธรรมข.าราชการส2วนท.องถ่ินเพ่ือปBองกัน
ผลประโยชน?ทับซ.อน  
  4. เพ่ือให.คณะผู.บริหาร สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบล พนักงานส2วนตําบล และพนักงานจ.าง
ขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ได.รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให.มีจิตสาธารณะเกิดความ
สํานึกร2วมในการเสริมสร.างสังคมแห2งคุณธรรมและ สมานฉันท? ประพฤติตน เป"นพลเมืองดี สร.างประโยชน?
ให.แก2ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร.างจิตสํานึกในการ กระทําความดี รู.จักการให. การเสียสละและ
การบําเพ็ญสาธารณะประโยชน?ร2วมกัน  
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4. กลุ�มเป6าหมาย คณะผู.บริหาร สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบล พนักงานส2วนตําบล และพนักงานจ.าง
ขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จํานวน  43  คน  
5. ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม – กันยายน 25๖๑  
6. งบประมาณ ดําเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท  
7. วิธีการดําเนินงาน  
  7.1 บรรยายเรื่อง การปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของ เจ.าหน.าท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชน?สาธารณะเพ่ือการต2อต.านการทุจริต  
  7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข.าราชการการเมืองท.องถ่ินฝuายบริหารและ
ฝuายสภาท.องถ่ิน และประมวลจริยธรรมของข.าราชการส2วนท.องถ่ิน  
  7.3 แบ2งกลุ2มทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสร.างความซ่ือสัตย? สุจริต และปลูกฝ@งทัศนคติและ
วัฒนธรรมท่ีดีให.แก2คณะ ผู.บริหาร สมาชิกสภา องค?การบริหารส2วนตําบล พนักงานส2วนตําบล และพนักงาน
จ.างขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
  7.4 ทดสอบก2อนและหลังการฟ@งบรรยาย  
8. สถานท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
  1. ระดับความรู. ความเข.าใจของผู.เข.าร2วมโครงการ ไม2น.อยกว2าร.อยละ 75  
  2. จํานวนผู.เข.าร2วมโครงการ ไม2น.อยกว2าร.อยละ 80 
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1.1.3 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม�กระทําการอันเปBนการขัดกันแห�งผลประโยชน,หรือ การมี
ผลประโยชน,ทับซ�อน 
 
ช่ือโครงการ : กิจกรรมให�ความรู� เรื่อง ผลประโยชน,ทับซ�อนให�กับพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�าง
ขององค,การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด.วยสถานการณ?หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน?ส2วนตนเข.ามาเก่ียวข.องจนส2งผลกระทบต2อ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน.าท่ีในตําแหน2ง การกระทําดังกล2าวอาจเกิดข้ึนโดยรู.ตัวหรือไม2รู.ตัว ท้ังเจตนา
หรือไม2เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป"น การปฏิบัติสืบต2อกันมาจนไม2เห็นว2าจะเป"นสิ่งผิดแต2อย2างใด พฤติกรรม
เหล2านี้เป"นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจ.าหน.าท่ีของรัฐท่ีต.องคํานึงถึงผลประโยชน?สาธารณะ 
(ประโยชน?ของส2วนรวม) แต2กลับตัดสินใจปฏิบัติหน.าท่ีโดยคํานึงถึง ประโยชน?ของตนเองหรือพวกพ.อง 
“ผลประโยชน?ทับซ.อน” หมายถึง สถานการณ?ท่ีเจ.าหน.าท่ีของรัฐมีผลประโยชน?ส2วนตนอยู2 และมีการใช.อิทธิพล
ตาม อํานาจหน.าท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือให.เกิดประโยชน?ส2วนตัว โดยก2อให.เกิดผลเสียต2อผลประโยชน?
ส2วนรวม ผลประโยชน? ทับซ.อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม2จํากัดอยู2ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย?สินเท2านั้น แต2
รวมถึงผลประโยชน?อ่ืนๆ ท่ีไม2ใช2รูปตัวเงิน หรือทรัพย?สินก็ได. อาทิการแต2งต้ังพรรคพวกเข.าไปดํารงตําแหน2งใน
องค?กรต2างๆ ท้ังในหน2วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการท่ีบุคคลผู.มีอํานาจท่ีตัดสินใจให.ญาติพ่ี
น.องหรือบริษัทท่ีตนมีส2วนได.ส2วนเสียได.รับสัมปทานหรือผลประโยชน?จาก ทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมาย
รวมถึงความขัดแย.งกันระหว2างผลประโยชน?ส2วนตนและผลประโยชน?ส2วนรวม ซ่ึงใน ปbงบประมาณ พ.ศ. 
2559 - 2560 หน2วยงานภาครัฐทุกหน2วยงานต.องเข.ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร2งใสในการ 
ดําเนินงานของหน2วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให.หน2วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค?กร เพ่ือให.
ความรู. เรื่องการ ปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อนแก2เจ.าหน.า ท่ี เพ่ือปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน                           
ดังนั้น เทศบาลตําบลหนองสรวง  จึงได.จัดกิจกรรมให.ความรู. ความเข.าใจการปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน แก2
บุคลากรในเทศบาลตําบลหนองสรวง  เพ่ือปBองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได.จัดกิจกรรมปBองกัน
ผลประโยชน? ทับซ.อน ผ2านการประชุมผู.บริหารกับพนักงานเทศบาลตําบลหนองสรวง  เพ่ือให.พนักงานทุก
คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป"นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือ
ไม2ให.เกิดผลประโยชน?ทับซ.อน  
3. วัตถุประสงค,  
  3.1 เพ่ือให.ความรู. ความเข.าใจแก2พนักงานส2วนตําบล พนักงานจ.างเก่ียวกับการปBองกันผลประโยชน?
ทับซ.อน  
  3.2 เพ่ือเสริมสร.างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร2งใสของข.าราชการและเจ.าหน.าท่ีของ
เทศบาลตําบลหนองสรวง   
  3.3 เพ่ือเสริมสร.างให.ข.าราชการและเจ.าหน.าท่ีขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีจิตสํานึก 
ค2านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซ่ือสัตย? สุจริต มุ2งม่ันทํางานอย2างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง ส2งผล
ให.หน2วยงานปลอดจากการทุจริตคอรัปชัน มุ2งสู2การเป"นข.าราชการท.องถ่ินไทยใสสะอาด  
4. เป6าหมาย พนักงานส2วนตําบลและพนักงานจ.างองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีการดําเนินการ จัดประชุมประจําเดือน และให.ความรู.เรื่องผลประโยชน?ทับซ.อน  



๓๓ 

 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
  ตัวช้ีวัด พนักงานส2วนตําบลและพนักงานจ.างมีความเข.าใจเรื่องผลประโยชน?ทับซ.อน  
  ผลลัพธ, พนักงานส2วนตําบลและพนักงานจ.างมีความรู.เก่ียวกับผลประโยชน?ทับซ.อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม2ยุ2ง เก่ียวกับผลประโยชน?ทับซ.อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู�มือการป6องกันผลประโยชน,ทับซ�อน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใต.การนําของพลเอกประยุทธ? จันทร?โอชา ได.ให.ความสําคัญกับการผลักดันให.การ
ปBองกันและปราบปราม การทุจริตเป"นวาระแห2งชาติ และรัฐบาลได.แถลงนโยบาย 11 ด.าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส2งเสริมการบริหารราชการ แผ2นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปBองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงค2าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให.เหมาะสมและ
เป"นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี เพ่ือสร.างความเชื่อม่ัน วางใจในระบบราชการเสริมสร.าง
ระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดให.มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปBองกันและปราบปราม การทุจริตและ
การมีผลประโยชน?ทับซ.อนในภาครัฐทุกระดับ ป@จจุบันหน2วยงานต2างๆ เช2น สํานักงาน ก.พ. จึงได.เผยแพร2องค?
ความรู.ท่ีเก่ียวข.องกับการปBองกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน?ทับซ.อน (Conflict of 
Interest) สํานักงานคณะกรรมการปBองกันและปราบปรามการทุจริต แห2งชาติ ร2วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการปBองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค?กรตามรัฐธรรมนูญ ได.จัดทํา ยุทธศาสตร?
ชาติว2าด.วยการปBองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร2งใสการดําเนินงานของหน2วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ปbงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด.าน อันรวมถึง การ
ต2อต.านการทุจริตในองค?กร ซ่ึงสนับสนุนให. หน2วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน?ทับซ.อน 
ผ2านกิจกรรมต2างๆ อันรวมถึงการให.ความรู.ตามคู2มือหรือ ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปBองกันผลประโยชน?
ทับซ.อนแก2เจ.าหน.าท่ีในหน2วยงานด.วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร?ชาติว2าด.วยการปBองกัน
และปราบปรามการทุจริตข.างต.น และเพ่ือนํา เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร2งใสในการ
ดําเนินงานของหน2วยงานภาครัฐการปฏิบัติให.เป"นกลไกสําคัญท่ีจะ ปBองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ี
เอ้ือต2อการมีผลประโยชน?ทับซ.อนของเจ.าหน.าท่ีในภาครัฐ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึงได.ตระหนัก 
และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู2มือการปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อนข้ึน เพ่ือเป"นประโยชน?ในการ
เสริมสร.างความรู.ความ เข.าใจแก2บุคลากรให.เกิดความตระหนักถึงป@ญหาในเรื่องดังกล2าว รวมท้ัง เป"นข.อมูลให.
ประชาชนและผู.สนใจได.ศึกษา เพ่ือเป"น พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร2วมกันรณรงค?สร.างสังคมไทยให.เป"นสังคม
ท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให.เทียบเท2าระดับมาตรฐานสากลได.ต2อไป  
3. วัตถุประสงค,  
  3.1 เพ่ือผลิตคู2มือการปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อนขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ให.บุคลากร
ผู.ปฏิบัติงานนําไปเป"นองค?ความรู.ใน การทํางานให.เป"นไปด.วยความถูกต.อง  
  3.2 เพ่ือเป"นประโยชน?ในการเสริมสร.างความรู. ความเข.าใจแก2บุคลากรให.เกิดความตระหนักถึงป@ญหา
การทุจริต คอร?รัปชัน    
4. เป6าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู2มือการปฏิบัติงานเพ่ือปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อนขององค?การบริหารส2วน
ตําบลบ.านกาด  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. ศึกษาและรวบรวมข.อมูล  
  2. จัดทํา (ร2าง) คู2มือการปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน  
  3. ตรวจสอบความถูกต.อง  



๓๕ 

 

  4. จัดทําคู2มือการปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน  
  5. แจกจ2ายให.บุคลากร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, มีการจัดทําคู2มือการปฏิบัติงานเพ่ือปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝIงองค,ความรู�ให�มีความเข�าใจเก่ียวกับ Conflict of Interest”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด.วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว2าด.วยการปBองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และท่ีแก.ไข เพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน?ส2วนตัวและ
ส2วนรวมไว. เพ่ือลดระบบ อุปถัมภ?ในสังคมไทย ให.เจ.าหน.าท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน?ส2วนบุคคลและ
ประโยชน?ส2วนรวมออกจากกันได. หาก เจ.าหน.าท่ีของรัฐฝuาฝmนให.ถือเป"นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด.วย การขัดกันแห2งผลประโยชน? หรือ “Conflict of Interest” ได.รับการกล2าวถึงอย2างกว.างขวางในรอบ
หลายปbท่ีผ2านมา โดยเฉพาะอย2างยิ่ง ในช2วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับป@ญหาการทุจริตคอร?รัปชัน
ของผู.ดํารงตําแหน2งทางการเมือง หรือผู.ดํารงตําแหน2งระดับสูงในองค?กรต2างๆ ซ่ึงได.ส2งผลกระทบต2อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังได.สร.าง ความเสียหายให.กับประชาชนโดยส2วนรวม จากสถานการณ?
ข.างต.น จําเป"นท่ีหน2วยงานภาครัฐต.องเร2งสร.างองค?ความรู.ให.บุคลากรมีความพร.อมท่ีจะเข.าใจสาเหตุ และป@จจัย
ท่ีนําสู2การคอร?รัปชัน เพ่ือจะได.หาทางปBองกันและปฏิบัติหน.าท่ีให.ห2างไกลจากต.นเหตุต2างๆ ท่ีนําไปสู2การทุจริต 
คอร?รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝ@งองค?ความรู.ให.มีความเข.าใจเก่ียวกับความขัดแย.งระหว2างผลประโยชน?
ส2วนตนและ ผลประโยชน?ส2วนรวม รวมท้ังให.ตระหนักถึงผลกระทบจากป@ญหาความขัดแย.งกันระหว2าง
ผลประโยชน?ส2วนตนและผลประโยชน? ส2วนรวม หรือเกิดเป"นผลประโยชน?ทับซ.อน ซ่ึงเป"นป@ญหาเชิงโครงสร.าง
ท่ีเก่ียวข.องกับหลายมิติ ท้ังมิติด.านสังคม การเมืองและ การบริหารท่ีสําคัญสะท.อนถึงวัฒนธรรมและค2านิยมใน
การบริหารท่ีด.อยพัฒนา ดังนั้น องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึงได.จัดทํามาตรการ “ปลูกฝ@งองค?ความรู.
ให.มีความเข.าใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” ข้ึน เพ่ือสร.างจิตสํานึกและเสริมสร.างจริยธรรมของบุคลากร
ในการทํางานเพ่ือส2วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน? ส2วนรวมในการปฏิบัติราชการเป"นสําคัญ 
หากข.าราชการและพนักงานเจ.าหน.าท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหน.าท่ีท่ีจะปกปBอง ผลประโยชน?ส2วนรวมของ
ประเทศชาติ มีการใช.อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน?ต2อตนเอง  กลุ2ม 
พรรค พวกพ.อง เหนือผลประโยชน?ส2วนรวมย2อมส2งผลกระทบต2อสถาบันราชการ และสร.างความเสียหายต2อ
ประเทศชาติ และประชาชน  
3. วัตถุประสงค,  
  3.1 เพ่ือเสริมสร.างองค?ความรู.เก่ียวกับ Conflict of Interest แก2บุคลากรขององค?การบริหารส2วน
ตําบลบ.านกาด   

3.2 เพ่ือสร.างจิตสํานึกและเสริมสร.างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส2วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและ ผลประโยชน?ส2วนรวมในการปฏิบัติราชการเป"นสําคัญ อันจะนํามาซ่ึงการปBองกันผลประโยชน?
ทับซ.อนในองค?กร  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝ@งองค?ความรู.ให.มีความเข.าใจเก่ียวกับ   
          Conflict of Interest  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. วางแผน/การถ2ายทอดองค?ความรู.  
  2. ออกแบบกิจกรรม  
  3. จัดเตรียมเอกสาร  
  4. ดําเนินการจัดประชุม  



๓๗ 

 

  5. สรุปรายงานการประชุม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝ@งองค?ความรู.ให.มีความเข.าใจเก่ียวกับ 
Conflict of Interest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

1.2 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�ประชาชนทุกภาคส�วนในท�องถ่ิน 
 
1. ช่ือโครงการ : ปลูกต�นไม�เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร�อน ในพ้ืนท่ีองค,การบริหารส�วนตําบล
บ�านกาด ประจําปW 25๖๑-๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา  
   เนื่องด.วยป@จจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ท่ีทําให. อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกว2า สภาวะโลกร.อน ซ่ึงส2งผลให.เกิดปรากฏการณ?ทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย? อาทิ เกิดความแห.งแล.ง มีไฟไหม.ปuา ฝนตกไม2ตรงฤดูกาล 
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไม2เคยมีหิมะตก เป"นต.น ส2วนหนึ่งเป"นผลมาจากการตัดไม.ทําลายปuา
ของมนุษย? ดังนั้น ประเทศต2างๆ ท่ัวโลก จึงได.ร2วมมือกันปBองกันและแก.ไขภาวะโลก ร.อน ซ่ึงเป"นป@ญหาท่ี
สําคัญส2งผลกระทบต2อคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ี สี
เขียวจึงเป"นหนทางหนึ่งในการแก.ไขป@ญหาภาวะโลกร.อนโดยตรงเนื่องจากต.นไม.เป"นแหล2งดูดซับก�าซ
คาร?บอนไดออกไซด? แหล2งกรองมลพิษ และผลิตก�าซออกซิเจน อีกท้ังเป"นการสร.างความสมดุลการใช.พ้ืนท่ี
ให.เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงได.อย2างน.อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป"นการ
แก.ไขป@ญหาภาวะโลกร.อน องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึงได.จัดทําโครงการ “ปลูกต.นไม.เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร.อนในพ้ืนท่ีองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ประจําปb 25๖๑-๒๕๖๔” เพ่ือให.
ประชาชนได. มีส2วนร2วมในการแก.ไขป@ญหาภาวะโลกร.อนสร.างเมืองน2าอยู2สวยงาม (Beautified City) และ
ร2วมถวายเป"นราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกล2าว ดังนั้น สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.าน
กาด จึงได.จัดทําโครงการนี้ข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีว2างเปล2าใน
เขต องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เพ่ือให.เกิดความร2มรื่น แก2ชุมชน พร.อมท้ังเป"นการเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค,  
  3.1 เพ่ือให.ประชาชนตระหนักในคุณค2าของสิ่งแวดล.อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป"น
สาธารณะร2วมกัน  
  3.2 เพ่ือส2งเสริมสนับสนุนให.ชุมชนเข.ามามีส2วนร2วมในการแก.ไขป@ญหาภาวะโลกร.อน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวในตําบลบ.านกาด 
  3.3 เพ่ือให.ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช.ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลค2าทรัพยากรท่ี มีและลดภาวะโลกร.อน  
  3.4 ส2งเสริมสนับสนุนให.ชุมชนเป"นเมืองน2าอยู2 สวยงาม (Beautified City) สร.างความร2มรื่นและ
คลายร.อนแก2 ประชาชน  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต ประชาชนร2วมกันปลูกต.นไม. จํานวน   200   ต.น  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด อําเภอแม2วาง จังหวัด
เชียงใหม2 
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6. วิธีดําเนินงาน  
   6.1 ประสานงานกับส2วนราชการ องค?กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ2มพลังมวลชน 
และประชาชนในท.องถ่ิน เข.าร2วมกิจกรรม  
   6.2 ประสานงานกับหน2วยงานท่ีเก่ียวข.องและองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินในพ้ืนท่ี ให.
จัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกต.นไม.  
   6.3 จัดซ้ือกล.าไม. พันธุ?ไม. เพ่ือใช.ในโครงการ  
   6.4 ดําเนินการปลูกต.นไม.โดยส2วนราชการ องค?กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ2มพลัง
มวลชน และประชาชนใน ท.องถ่ิน  
   6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
    10.1 ทําให.ผู.เข.าร2วมกิจกรรมมีความเข.าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล.อม  
    10.2 ทําให.เพ่ิมพ้ืนท่ีปuาไม.และสิ่งแวดล.อมท่ีดีและช2วยลดภาวะโลกร.อน  
    10.3 ทําให.ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม  
    10.4 ทําให.เยาวชนและกลุ2มพลังมวลชนใช.เป"นแนวทางในการสร.างความสามัคคีและสร.าง
ความร2มรื่นในชุมชน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการส�งเสริม อนุรักษ, ฟ_`นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม แหล�งท�องเท่ียว  
         พัฒนา และ ปรับปรุงภูมิทัศน,ในชุมชน ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา  
    ประเทศไทยในอดีตเป"นพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปuาไม.อยู2เป"นจํานวนมาก แต2การลักลอบตัดไม.
ทําลายปuาไม.ท่ีผิดกฎหมายได. เพ่ิมมากข้ึนอย2างรวดเร็ว ทําให.ป@จจุบันทรัพยากรปuาไม.ของประเทศไทยมี
จํานวนลดน.อยลง ซ่ึงส2งผลกระทบต2อธรรมชาติ สิ่งแวดล.อมและระบบนิเวศต2างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เป"นอยู2ของประชาชนเป"นอย2างมาก หน2วยงานต2างๆ ท้ังภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงได.มีการริเริ่มโครงการ
อนุรักษ?ทรัพยากรปuาไม. ซ่ึงจะสามารถช2วยให.ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพ่ิมมากข้ึน 
พระบาทสมเด็จพระเจ.าอยู2หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห2วงใยในป@ญหาปริมาณปuาไม.ของ 
ประเทศ โดยท้ังสองพระองค?ท2านได.พยายามคิดค.นหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปuาไม.ของประเทศไทย
ให.มากข้ึนอย2างม่ันคง และยั่งยืน ซ่ึงพระองค?ท2านได.เสนอวิธีท่ีเรียบง2ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ 
แนวคิดเรื่อง “ปลูกปuา 3 อย2าง เพ่ือประโยชน? 4 อย2าง” ปลูกปuา 3 อย2าง ได.แก2 ปลูกไม.ให.พออยู2 พอกิน 
พอใช. และระบบนิเวศน? “พออยู2” หมายถึง ไม.เศรษฐกิจ ปลูกไว.ทําท่ีอยู2อาศัยและจําหน2าย “พอกิน” 
หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช.” หมายถึง ปลูกไม.ไว.ใช.สอยโดยตรงและพลังงาน 
เช2น ไม.ฟmน และไม.ไผ2 เป"นต.น เพ่ือประโยชน?ต2อระบบนิเวศน?ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ องค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด  ในฐานะเป"นองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินท่ีอยู2ใกล.ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ได.
ตระหนัก ถึงหน.าท่ีและความรับผิดชอบในการร2วมกันอนุรักษ? ฟmnนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม
ในชุมชน จึงได.จัดทําโครงการ ส2งเสริมการอนุรักษ? ฟmnนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมในชุมชนและ
ในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เพ่ือส2งเสริมให. ประชาชนในชุมชนได.ร2วมกันอนุรักษ? ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมในชุมชนของตนเอง  
3. วัตถุประสงค,  
   เพ่ือเป"นการรักษาประโยชน?สาธารณะ สร.างความสามัคคี และสร.างกลุ2มอาสาสมัครและ
พิทักษ?สิ่งแวดล.อมในชุมชน เพ่ิมมากข้ึน  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ปลูกต.นไม.และปลูกปuาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองสรวง  
จํานวน ๑๑ หมู2บ.าน โดย ปลูกพันธุ?ไม.ประเภทต2างๆ ท้ังไม.ยืนต.น ไม.ประดับ ไม.ผล ไม.ดอก และพืชผักสวน
ครัว รั้วกินได. เป"นต.น  
   4.2 ดูแล อนุรักษ? ฟmnนฟู สภาพแหล2งน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จํานวน 5 หมู2บ.าน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองค?การบริหารส2วนตําบล
บ.านกาด โดยบูรณาการร2วมกันกับหน2วยงานต2าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค?กรภาคประชาชน
ต2างๆ  
   4.3 ผู.เข.าร2วมโครงการ ประกอบด.วย คณะผู.บริหารองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด พนักงาน/ลูกจ.างองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด     
ผู.นําชุมชนกลุ2มต2าง ๆ ท้ัง ๑๑ หมู2บ.าน ได.แก2 ประธานชุมชน ประธาน กลุ2มผู.สูงอายุ ประธาน อสม. 
ประธานกลุ2มสตรี ฯลฯ กลุ2มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน2วยงานต2าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค?กรภาคประชาชนทุกภาคส2วน เป"นต.น  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
   พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน?ในเขตชุมชนในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด และแหล2งน้ํา         
คูคลอง ในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
6. วิธีการดําเนินงาน  
   6.1 จัดอบรมผู.เข.าร2วมโครงการพร.อมชี้แจงความเป"นมาและแนวทางการดําเนินงานตาม
โครงการ (กลุ2มรวมทุก ชุมชน)  
    6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุ2มพิทักษ?สิ่งแวดล.อมประจํา
ชุมชน (กลุ2มย2อยแต2ละ ชุมชน)  
   6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ2มพิทักษ?สิ่งแวดล.อมประจําชุมชน (กลุ2มย2อย
แต2ละชุมชน)  
   6.4 จัดกิจกรรมร2วมกันปลูกต.นไม.ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม2น.�าคู
คลอง ทําความสะอาดถนน และพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน?ต2าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค?การบริหารส2วน
ตําบลบ.านกาด    

6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน? และอนุรักษ?ฟmnนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให.มี 
ความสวยงาม สะอาด ร2มรื่น น2าพักผ2อนหย2อนใจและเป"นสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชน
และชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  
   6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู2บ.าน/ชุมชน หรือหน2วยงานท่ีประสบความสําเร็จในการ
อนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล.อม เพ่ือเป"นกรณีตัวอย2างให.แก2ชุมชนต2างๆ ในเขตองค?การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, เกิดกลุ2มอาสาสมัครพิทักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล.อมในชุมชนมีมากข้ึน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา  
   ป@จจุบันป@ญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซ่ึงเห็นได.จากสถิติของผู.ปuวยท่ีมา
รับบริการรักษาพยาบาล ท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปuวยจากโรคท่ีไม2ติดต2อเพ่ิม
สูงข้ึน โรงพยาบาลก็ต.องเพ่ิมขนาดของ โรงพยาบาลเพ่ือให.รองรับผู.ท่ีมารับบริการ ซ่ึงเป"นภาระท่ีรัฐบาล
จะต.องเสียงบประมาณในการดําเนินการเป"นอันมาก และเป"น การแก.ป@ญหาท่ีปลายเหตุเนื่องจากต.นเหตุ
ของป@ญหาสุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารท่ีไม2ถูกสุขลักษณะ อาหารท่ีมีการปลอมปน
สารเคมี หรือผักผลไม.ท่ีไม2ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู.ผลิตใช.สารกําจัดศัตรูพืชอย2างไม2ถูกวิธี เพ่ือ 
เหตุผลทางการค.าและพาณิชย? ทําให.สารเคมีท่ีเป"นโทษเหล2านั้น ตกอยู2กับผู.บริโภคอย2างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง 
แนวทางในการ ปBองกันป@ญหาท่ีเป"นการแก.ท่ีต.นเหตุแบบยั่งยืน คือการให.สุขศึกษาแก2ประชาชน และการ
ส2งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคใน ครัวเรือน  การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย?ก็เป"นหนทางหนึ่ง
ท่ีจะช2วยให.ผู.บริโภคได.รับสารอาหารท่ีดี มีประโยชน? แต2กระนั้นสําหรับประชาชนท่ีไม2เคยปลูกผักเลยก็เป"น
ป@ญหาใหญ2ในการท่ีจะเริ่มต.นท่ีจะเรียนรู.การปลูกผักด.วยตนเอง ชุมชน บ.านสวนพอเพียงตระหนักใน
ป@ญหานี้ จึงได.ร2วมกันจัดต้ังโครงการนี้ข้ึน  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู.และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย?ระหว2างสมาชิกด.วยกันเอง  
   3.2 เพ่ืออนุรักษ?พืชผักถ่ิน พันธุ?พ้ืนเมือง และขยายพันธุ?พืชท่ีเป"นสารอาหารให.คงอยู2ไว.  
   3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให.เหมาะแก2การเกษตรแบบพอเพียงโดย
ปราศจากการใช.สารเคมี สงเคราะห?ใดๆ  
   3.4 ลดรายจ2ายในครัวเรือนเสริมสร.างความรู.ความเข.าใจและใช.แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประชาชนท่ัวไป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ข้ันเตรียมการ  
   - มีการวางแผนการให.ความรู. แบ2งกลุ2มย2อย แบ2งหัวข.อโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเป"นผู.
ประสาน  
   - รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย?ไว.รับประทานเองเพ่ือสร.างแรงจูงใจ  
   - บางกลุ2มย2อย แบ2งหัวข.อโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเป"นผู.ประสานงาน  
  6.2 ข้ันปฏิบัติ  
   - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค?ภายนอกท่ีให.ความรู.เก่ียวกับการปลูกและดูแลผัก
อินทรีย? เพ่ือให. สมาชิกท่ีร2วมโครงการได.ศึกษาก2อนลงมือปฏิบัติ  
   - แจกจ2ายและแลกเปลี่ยนพันธุ?ผัก  
   - กระตุ.นการนําเสนอของผู.เข.าร2วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ2ายทอดวิทยาการซ่ึงกัน
และกัน  
   - จัดให.มีการนําเสนอผลผลิตอย2างต2อเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  
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  6.3 ข้ันประเมินผล  
   - การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตท่ีสําเร็จแล.ว  
   - มีการสํารวจความก.าวหน.าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย?เพ่ือการ
บริโภค (จํานวน ครัวเรือน คิดเป"นร.อยละ)  
   - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน  
   - ข้ันปรับปรุงและพัฒนา  
   - มีการสรุปป@ญหาท่ีได. จากการดําเนินการท่ีผ2านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหา
แนวทางแก.ไข ร2วมกัน  
   - ส2งเสริมให.เกิดธนาคารพันธุ?พืชสวนครัวสําหรับให.บริการสมาชิก  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
    10.1 สมาชิกท่ีร2วมโครงการมีความรู.และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย?  
    10.2 สมาชิกสามารถนําความรู.ท่ีได.รับไปปฏิบัติได.จริง  
    10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ  
    10.4 ผู.เข.าร2วมโครงการได.รับประโยชน?จากการปลูกผักบริโภคเอง ได.เกิดการเรียนรู.ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน?ต2อตนเองและเกิดการแบ2งป@น  
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสร�างอาชีพ สร�างรายได� ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา  
   โครงการอบรมให.ความรู.สร.างอาชีพ สร.างรายได. ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป"น
โครงการตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ.าอยู2หัวฯ ได.ทรงเล็งเห็นสภาพความเป"นอยู2ท่ี
ยากจนของราษฎร พร.อมท้ังได.พระราชทานแนว ทางการดําเนินงานให.หน2วยงานต2างๆ นําไปวางแผน
ปฏิบัติงานให.ความช2วยเหลือแก.ไขป@ญหาให.กับราษฎรผู.ประสบความทุกข? ยาก ด.อยโอกาสและยากจนตาม
ภูมิภาคต2างๆ ท่ัวประเทศ โดยเน.นให.ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป"นเบ้ืองแรก ให.สามารถ
พ่ึงพาตนเองได.อย2าง “พออยู2 พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป"นการปูพ้ืนฐานไว.สําหรับ “ความกินดี อยู2ดี 
ในอนาคต” ด.วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป"นโครงการท่ีมุ2งพัฒนาราษฎรผู.ยากไร.ให.
มีฐานะ ความเป"นอยู2ท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยู2ห2างไกล ทุรกันดารและยากจนอย2างแท.จริง 
โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก.ไขป@ญหาเฉพาะ หน.า เป"นข้ันตอนตามลําดับความจําเป"น ประหยัด การ
พ่ึงพาตนเอง ส2งเสริมความรู. และเทคนิควิชาการสมัยใหม2ท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ2งเน.นการสร.าง
กระบวนการเรียนรู.เพ่ือให.ชุมชนสามารถวิเคราะห?ป@ญหา และความต.องการของชุมชน สามารถ วาง
แผนการผลิตท่ีสอดคล.องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพร.อมของเกษตรกรได.ด.วยตนเอง โดยใช.
กระบวนการแบบมี ส2วนร2วมของเกษตรกร สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึงจัดทํา
โครงการอบรมให.ความรู.การสร.างอาชีพ สร.างรายได. โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
เป"นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต?เผยแพร2ให.กับผู.มีรายได.น.อย ด.อย โอกาสทาง
สังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
 
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 ส2งเสริมอาชีพให.กับคนยากจนในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
   3.2 ส2งเสริมความรู.ความเข.าใจในการเพาะเห็ดให.กับคนยากจนใน องค?การบริหารส2วนตําบล
บ.านกาด 
   3.3 สามารถนําความรู.ไปสร.างรายได.ให.กับตนเอง  
   3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเป"นสินค.าต2างๆ  
   3.5 สร.างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  
   ประชาชนและผู.ท่ีมีความสนใจในการสร.างอาชีพในองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธ?โครงการในกลุ2มเปBาหมายรับทราบ  
    6.2 จัดอบรมให.ความรู.เก่ียวกับการเพาะเห็ดให.กับผู.ร2วมโครงการ  
    6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง  
    6.4 ฝ�กปฏิบัติงานอย2างจริงจัง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๖๑ – กันยายน พ.ศ. 25๖๔   
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
    10.1 ผู.เข.าร2วมโครงการมีความรู.ความเข.าใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด  
    10.2 ผู.เข.าร2วมโครงการมีความรู.ความเข.าใจเก่ียวกับการแปรรูปเห็ด  
    10.3 ผู.เข.าร2วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได.  
    10.4 มีรายได.เพ่ิมข้ึน ลดรายจ2าย เกิดความพอเพียง  
    10.5 เกิดการเรียนรู.และเข.าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�เด็กและเยาวชน 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา  
   ในสภาวะป@จจุบันสังคมมีความเจริญก.าวหน.าในการพัฒนาประเทศด.วยวิทยาการสมัยใหม2คน
ส2วนใหญ2ยึดติดอยู2กับ ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส2ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี 
วัฒนธรรมท.องถ่ิน ความจงรักภักดีต2อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย? ทําให.ป@ญหาต2างๆ ท่ีเกิด
โดยเฉพาะเยาวชนส2วนหนึ่งเป"นป@ญหาท่ีต.องแก.ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญ�ู เริ่มจาก
สังคมเล็กๆ ก2อนคือสถาบันครอบครัว หากได.รับการเรียนรู. อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรม
แล.วเยาวชนก็จะสามารถเป"นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เก2ง ดี มีประโยชน? เม่ือเป"นเช2นนี้แล.วป@ญหาต2างๆ เช2น ยา
เสพติด รักก2อนวัยอันควร ป@ญหาต2างๆ ก็จะลดลง ดังนั้น องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ได.เล็งเห็น
ความสําคัญจึงได.จัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใยครอบครัว ร2วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลหนองสรวง  และโรงเรียนในเขตตําบลหนองสรวง โดยมี วัตถุประสงค?เพ่ือ
สานสายใยครอบครัวระหว2างผู.ปกครองกับบุตรหลาน ให.เป"นสถาบันครอบครัวท่ีเข.มแข็ง ให.สมาชิกใน 
ครอบครัวมีความรักใคร2 ปรองดอง และเอ้ืออาทรต2อกัน ตลอดจนสํานึกดีต2อบุพการี ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ ลด ภาวะความเสี่ยงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร.างความรู.ในเรื่องโทษภัยของ
ยาเสพติด  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝ�กปฏิบัติทํากิจกรรมร2วมกัน อัน
ก2อให.เกิดความสัมพันธ?สามัคคี ในหมู2คณะ  
    3.2 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการได.ฝ�กความเอ้ือเฟmnอเผื่อแผ2 และการรู.จักแบ2งป@นซ่ึงกันและกัน  
   3.3 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการมีพัฒนาการในด.านร2างกาย จิตใจ อารมณ? และการอยู2ร2วมกัน
ในสังคม  
   3.4 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน.าท่ีของตนเองและการมี
ส2วนร2วม  
   3.5 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย? มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
   3.6 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการได.สํานึกดีต2อบุพการี ครอบครัว  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  
   ผู.ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตตําบลบ.านกาด ครู อาจารย? คณะผู.บริหาร 
พนักงานส2วนตําบล พนักงานจ.าง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ โรงเรียนในเขตตําบลบ.านกาด  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชุมผู.เก่ียวข.องกําหนดจัดงาน  
   6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
   6.3 ประสานการจัดงานให.กับหน2วยงานท่ีเก่ียวข.องทราบ  
   6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ?เชิญชวนโรงเรียนต2าง ๆ เข.าร2วมโครงการ  
   6.5 แต2งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
   6.6 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ.างตามระเบียบ พร.อมท้ังภาพถ2ายกิจกรรม  



๔๗ 

 

   6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
   6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔   
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู�รับผิดชอบ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ร2วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาองค?การรบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 ผู.เข.าร2วมโครงการมีพัฒนาการทางด.านร2างกาย จิตใจ อารมณ? สังคมและสติป@ญญาแก2
เด็ก  
   10.2 ผู.เข.าร2วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค2านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอัน
พึงประสงค?  
   10.3 ผู.เข.าร2วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน.าท่ีของตนเอง  
   10.4 ผู.เข.าร2วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย? สุจริต มีวินัย  
   10.5 ผู.เข.าร2วมโครงการได.รับความรู.เก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
   10.6 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพาน�องท�องธรรมะ  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา  
   ในสภาวะป@จจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย2างรวดเร็ว ทําให.เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแส ค2านิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว2าเป"นสิ่งท่ีงมงาย ไร.
สาระ ล.าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะทําให.ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถ
แก.ป@ญหาต2างๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได. จึงมีแนวโน.มในการ ดําเนินชีวิตท่ีผิด ก2อให.เกิดความเครียดจนอาจจะ
แก.ป@ญหาด.วยการฆ2าตัวตาย หรือแก.ป@ญหาด.วยการพ่ึงยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป"นอนาคตของชาติเป"นกลุ2มคนท่ีมีพลังอันสําคัญ ท่ีสามารถช2วยกัน
เสริมสร.างกิจกรรมท่ีเป"นประโยชน?ต2อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป"นวัยท่ีมี
ความคิด สร.างสรรค? มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ.นให.เด็กและเยาวชนกล.าคิด กล.าทํา กล.า
แสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสร.างสรรค? สร.างให.พวกเขาตระหนักถึงคุณค2าของ
ตนเองพร.อมมีภูมิคุ.มกัน รู.เท2าทันการเปลี่ยนแปลง ไม2ตกเป"นเหยื่อ หรือสร.างป@ญหาให.กับสังคม แต2กลับจะ
เป"นผู.พร.อมท่ีจะพัฒนาตนเองให.เป"นทรัพยากรอันทรงคุณค2า เป"นพลังขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศชาติ
เพ่ือความเจริญก.าวหน.าและม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงต.องมีความรู.และศีลธรรมควบคู2กันไป เพ่ือให.
เยาวชน มีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค2านิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม โครงการอบรม “พาน.องท2อง
ธรรมะ” เป"นโครงการท่ีช2วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝ@งจริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป"นแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ให.มีทักษะในการดําเนินชีวิต “เก2ง 
ดี และ มีความสุข” เพ่ือให.เด็กและเยาวชนท่ีนําธรรมะนําหลักคําสอนท่ีรับไปประยุกต?ใช.ชีวิตประจําวัน คือ
การพัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล 
โดยการอยู2ร2วมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ด.วยความเก้ือกูลและประกอบอาชีพท่ีสุจริต การพัฒนา
จิต ให.เป"นจิตท่ีสมบูรณ?ท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท.ายการพัฒนาป@ญญา ให.เกิดป@ญญา
ในการรู.จริง รู.เท2าทันทางเจริญทางเสื่อมป@จจัยท่ีเก่ียวข.อง รู.วิธีการปBองกัน รู.วิธีแก.ไขป@ญหา สร.างภูมิ
ต.านทานให.กับตนเองด.วยคุณธรรม ให.เป"นผู.มีชีวิตอยู2อย2างรู.เท2าทันโลก นําพาชีวิตสู2ความสําเร็จเพ่ือ 
เก้ือกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝ�กปฏิบัติทํากิจกรรมร2วมกันอันก2อให.เกิด
ความสัมพันธ?สามัคคีใน หมู2คณะ  
   3.2 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการได.ฝ�กความเอ้ือเฟmnอเผื่อแผ2 และการรู.จักแบ2งป@นซ่ึงกันและกัน  
   3.3 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการมีพัฒนาการในด.านร2างกาย จิตใจ อารมณ?และการอยู2ร2วมกัน
ในสังคม  
   3.4 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน.าท่ีของตนเองและการมี
ส2วนร2วม   
   3.5 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย? มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลบ.านกาด  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ณ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชุมผู.เก่ียวข.องกําหนดจัดงาน  



๔๙ 

 

   6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
   6.3 ประสานการจัดงานให.กับหน2วยงานท่ีเก่ียวข.องทราบ  
   6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ?เชิญชวนโรงเรียนต2างๆ เข.าร2วมโครงการ  
   6.5 แต2งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
   6.6 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ.างตามระเบียบพร.อมท้ังภาพถ2ายกิจกรรม  
   6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
   6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ระหว2างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู�รับผิดชอบ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 ผู.เข.าร2วมโครงการมีพัฒนาการทางด.านร2างกาย จิตใจ อารมณ? สังคมและสติป@ญญา 
แก2เด็ก  
   10.2 ผู.เข.าร2วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน.าท่ีของตนเอง  
   10.3 ผู.เข.าร2วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย? สุจริต มีวินัย  
   10.4 ผู.เข.าร2วมโครงการได.รับความรู.เก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเข�าค�ายพุทธบุตร  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา  
   การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอย2างรวดเร็ว ทําให.เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค2านิยม
โลกตะวันตก ละท้ิง คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว2าเป"นสิ่งงมงาย ไร.สาระ ล.าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดย
ขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ท่ีจะทําให. ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก.ไขป@ญหาต2างๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึน
ได. จึงมีแนวโน.มในการดําเนินชีวิตท่ีผิด ก2อให.เกิดความเครียด จนอาจจะแก.ป@ญหาด.วยการฆ2าตัวตาย หรือ
แก.ป@ญหาด.วยการพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต 
เป"นอนาคตของชาติ เป"นกลุ2มคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถช2วยกันเสริมสร.างกิจกรรมท่ีเป"นประโยชน? ต2อ
การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป"นวัยท่ีมีความคิดสร.างสรรค? มีพลังและศักยภาพมาก 
การกระตุ.นให.เด็ก และเยาวชน กล.าคิด กล.าทํา กล.าแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิง
สร.างสรรค? และส2งเสริมให.เป"นคนท่ีมี คุณธรรม มีความซ่ือสัตย?สุจริต มีสติป@ญญา มีความอดทน รอบคอบ
ในการดําเนินชีวิต จะช2วยสร.างให.พวกเขาตระหนักถึง คุณค2าของตนเองพร.อมมีภูมิคุ.มกัน รู.เท2าทันการ
เปลี่ยนแปลง ไม2ตกเป"นเหยื่อหรือสร.างป@ญหาให.กับสังคม แต2กลับจะเป"นผู. พร.อมท่ีจะพัฒนาตนเองให.เป"น
ทรัพยากรอันทรงคุณค2า เป"นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก.าวหน.าและ ม่ันคง
ของชาติ เยาวชนจึงต.องมีความรู.และศีลธรรมควบคู2กันไป เพ่ือให.เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมี
ค2านิยมในการ ดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค?การบริหารส2วนตําบล
บ.านกาด จึงได.จัดทําโครงการ “เข.าค2ายพุทธบุตรโรงเรียน ท้ัง ๔ แห2ง” ซ่ึงเป"นโครงการท่ีช2วยพัฒนา
เยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝ@งจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา
อันเป"นแนวทางการประพฤติตนท่ีดีให.มีทักษะในการดําเนินชีวิตชีวิตประจําวัน  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.เด็กและเยาวชนเข.าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเป"นต2อการ
ดําเนินชีวิตและนําหลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
   3.2 เพ่ือให.เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป"นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป"นผู.มีศีล 
สมาธิ ป@ญญา เป"น แบบอย2างท่ีดีในสังคม  
   3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให.อยู2ร2วมกันอย2างสงบสุขและ
เหมาะสม  
   3.4 เพ่ือปลูกฝ@งค2านิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย? สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต2อตนเอง และสังคม และประเทศชาติบ.านเมือง  
4. เป6าหมาย เด็กนักเรียนโรงเรียน 1  แห2ง จํานวน 59  คน  
5. สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียน.....................  ตําบลบ.านกาด อําเภอแม2วาง จังหวัดเชียงใหม2  
6. ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี ....... เดือน  สิงหาคม 25๖๑ – ๒๕๖๔  
7. ผู�รับผิดชอบโครงการ  องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ร2วมกับโรงเรียนในตําบล 1 แห2ง 
8. วิธีดําเนินการ  
   1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ  
   2. ติดต2อประสานงานกับหน2วยงานท่ีเก่ียวข.อง  
   3. ประชาสัมพันธ?โครงการให.กับหมู2บ.าน ในเขตพ้ืนท่ีได.รับทราบ  
   4. ดําเนินการจัดกิจกรรม  
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   5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใช.เป"นแนวทางปฏิบัติในปbต2อไป  
9. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   1. นักเรียนเข.าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเป"นต2อการดําเนินชีวิตและนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติใน ชีวิตประจําวัน  
   2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป"นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป"นผู.มีศีล สมาธิ ป@ญญาเป"น
แบบอย2างท่ีดีในสังคม  
   3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให.อยู2ร2วมกันอย2างสงบสุขและ
เหมาะสม  
   4. ปลูกฝ@งค2านิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย?สุจริตมีความรับผิดชอบต2อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
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1. ช่ือโครงการ : การประกวดคําขวัญต�อต�านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา  
   ป@ญหาการทุจริตคอร?รัปชันเป"นป@ญหาท่ีทําลายสังคมอย2างรุนแรงและฝ@งรากลึก เป"นป@ญหาท่ี
สะท.อนวิกฤตการณ?ด.าน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแก.ไขป@ญหาได.อย2างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต.องมีค2านิยมในการรักความดีและรู.สึก ไม2ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร?รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
ซ่ึงการสร.างค2านิยมท่ีถูกต.องนี้จะเป"นรากฐานสําคัญเพ่ือทําให.ทุกคน เป"นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ป@จจุบัน
ประชาชนจํานวนไม2น.อยเห็นป@ญหาเรื่องการทุจริตคอร?รัปชันเป"นเรื่องท่ียอมรับได.หากตนเองได.รับ 
ผลประโยชน?ด.วย สะท.อนให.เห็นว2าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝ@งด.านคุณธรรม จริยธรรม อย2างยั่งยืน 
หากปล2อยให.ค2านิยมท่ี ไม2ถูกต.องเช2นนี้เกิดข้ึนต2อไป ความล.มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับ
สังคมไทยและส2งผลเสียต2อสังคมในด.านอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด
ตระหนักถึงป@ญหาท่ีเกิดข้ึน จึงได.จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญต2อต.านการทุจริตข้ึน ท้ังนี้เพ่ือกระตุ.นให.
เด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจป@ญหาท่ีเกิดข้ึนและพร.อมท่ีจะเป"นกําลังสําคัญในการ 
ต2อต.านการทุจริตคอร?รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป"นการปBองกันและแก.ไขป@ญหาทุจริตท่ีได.ผลท่ีสุด 
ตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค?การบริหารส2วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก.ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค?การบริหารส2วนตําบล มีอํานาจหน.าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังใน
ด.านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต. บังคับแห2งกฎหมาย องค?การบริหารส2วน
ตําบลมีหน.าท่ีต.องทําในเขตองค?การบริหารส2วนตําบล (5) ส2งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) 
ส2งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู.สูงอายุ และผู.พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน 
กระจายอํานาจให.แก2องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให.เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค?การบริหารส2วน ตําบล มีอํานาจและหน.าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน?ของ
ประชาชนในท.องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห?และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู.ด.อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห2งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
แก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต.องการพัฒนาคนไทยให.เป"น คนท่ีสมบูรณ?ท้ังด.าน
ร2างกาย จิตใจ อารมณ? สังคมและสติป@ญญา ความรู. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู2 
ร2วมกับผู.อ่ืนได.อย2างมีความสุข  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือเป"นการสร.างจิตสํานึกด.านจริยธรรมและคุณธรรมให.เด็กและเยาวชน ไม2ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร?รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ  
   3.2 เพ่ือเสริมสร.างค2านิยมท่ีถูกต.องให.กับเด็กและเยาวชน และให.เกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันใน
การทําความดี มีความ ซ่ือสัตย?สุจริต  
   3.3 เพ่ือส2งเสริมให.เด็ก และเยาวชนได.ฝ�กฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย2างสร.างสรรค?มี
คุณค2าในทางภาษาท่ีสื่อถึง การต2อต.านการทุจริต  
   3.4 เพ่ือให.เด็กและเยาวชน รู.จักใช.เวลาว2างให.เกิดประโยชน? และสร.างสรรค?  
4. เป6าหมาย  
   เชิงปริมาณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
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   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู. ต่ืนตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจป@ญหา
การทุจริตคอร?รัปชันท่ีเกิดข้ึนและ พร.อมท่ีจะเป"นกําลังสําคัญในการต2อต.านการทุจริตคอร?รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
   5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
    5.2 แต2งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกวด   
   5.3 ประชาสัมพันธ?ให.เด็ก และเยาวชนส2งคําขวัญเข.าประกวด  
   5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ?ท่ีองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด กําหนด  
   5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ ฝuายส2งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดสํานักปลัด องค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด  
10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ  
   10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม2ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร?รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ  
   10.2 เด็กและเยาวชนมีค2านิยมท่ีถูกต.อง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี มีความ
ซ่ือสัตย?สุจริต  
   10.3 เด็กและเยาวชนได.ฝ�กฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย2างสร.างสรรค?มีคุณค2าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต2อต.าน การทุจริต  
   10.4 เด็กและเยาวชนรู.จักใช.เวลาว2างให.เกิดประโยชน? และสร.างสรรค? 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนองค,การบริหารส�วนตําบลบ�าน
กาด (กิจกรรม “โตไปไม�โกง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา  
   ในป@จจุบันการทุจริตคอร?รัปชันเป"นป@ญหาท่ีทําลายสังคมอย2างรุนแรงและฝ@งรากลึก เป"น
ป@ญหาท่ีสะท.อนวิกฤตการณ? ด.านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแก.ไขป@ญหาได.อย2างยั่งยืน
นั้นคนในสังคมต.องมีค2านิยมในการรักความดีและ รู.สึกไม2ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร?รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ2มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน กระจายอํานาจให.แก2
องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให.เทศบาล เมืองพัทยา และองค?การบริหารส2วน 
ตําบล มีอํานาจและหน.าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน?ของประชาชนในท.องถ่ินของ
ตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห?และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู.ด.อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห2งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต.องการพัฒนาคนไทยให.เป"น คนท่ีสมบูรณ?ท้ังด.านร2างกาย จิตใจ อารมณ? 
สังคมและสติป@ญญา ความรู. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู2 ร2วมกับผู.อ่ืนได.อย2างมี
ความสุข และมาตรา 25 กําหนดให.รัฐต.องส2งเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหล2งเรียนรู.ตลอดชีวิตทุก 
รูปแบบ นั้น องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด พิจารณาเห็นความสําคัญของป@ญหาดังกล2าว จึงได.จัด
โครงการสร.างภูมิคุ.มกันทางสังคม ให.เด็กและเยาวชนเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด (กิจกรรม 
“โตไปไม2โกง”) ข้ึน เพ่ือเป"นการสร.างภูมิคุ.มกันและค2านิยมท่ีถูกต.องซ่ึงจะเป"นรากฐานท่ี สําคัญ ท่ีทําให.เด็ก
และเยาวชนเติบโตข้ึนเป"นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป"นการปBองกันแก.ไขป@ญหาทุจริตคอรัปชันท่ีได.ผลท่ีสุด 
โดยการปลูกฝ@งจิตสํานึกให.เด็กและเยาวชนรักความถูกต.อง มีความซ่ือสัตย?สุจริต การยึดม่ันในความสัตย?
จริงรู.จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต2อตนเองและผู.อ่ืนโดยชอบ ไม2คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือ
ส2วนรวม ตระหนักรู.และคํานึงถึงสังคมส2วนรวม มีความรับผิดชอบต2อตัวเองในการกระทําใดๆ และพร.อมท่ี
จะเสียสละประโยชน?ส2วนตนเพ่ือรักษาประโยชน?ส2วนรวม  
3. วัตถุประสงค,  
    3.1 เพ่ือส2งเสริมและปลูกฝ@งให.เด็กและเยาวชนเป"นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย? 
สุจริต  
   3.2 เพ่ือสร.างภูมิคุ.มกันทางสังคมให.เด็กและเยาวชน ไม2ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร?รัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ  
   3.3 เพ่ือส2งเสริมให.เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร.อมท่ีจะเสียสละประโยชน?ส2วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน? ส2วนรวม  
4. เป6าหมาย  
      เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จํานวน   100  คน  
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู. สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนํา
ความรู.ประสบการณ?ท่ีได.รับมาปรับใช. กับตนเอง และสังคมส2วนรวมได.อย2างมีความสุข  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
   5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
   5.2 แต2งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
   5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
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   5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ  
   10.1 เด็กและเยาวชนได.รับการปลูกฝ@งให.เป"นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย? 
สุจริต  
   10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ.มกันทางสังคม ไม2ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร?รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ  
   10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร.อมท่ีจะเสียสละประโยชน?ส2วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน?ส2วนรวม 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนองค,การบริหารส�วนตําบลบ�าน
กาด (กิจกรรม “ส�งเสริมการเรียนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา  
   เนื่องจากป@จจุบันเด็กและเยาวชนไทยได.รับผลกระทบจากหลายๆ ด.าน ท่ีทําให.เกิดป@ญหาเช2น 
ผลกระทบด.าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส2งผลให.เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไม2พึงประสงค? เด็กและ
เยาวชนไทยไม2เห็นความสําคัญของ การศึกษา สนใจแต2วัตถุนิยม ไม2รู.จักการประมาณตน ซ่ึงก2อให.เกิด
ผลเสียต2ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําให.เด็กและเยาวชน รู.จักความพอเพียง ปลูกฝ@งอบรม บ2มเพาะ
ให.เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล.อม และวัฒนธรรม  โดยนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาถ2ายทอด เพ่ือให.เด็กและเยาวชนรู.จักการใช.ชีวิตได.อย2างสมดุล ตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค2าของทรัพยากรต2างๆ รู.จักอยู2ร2วมกับผู.อ่ืน รู.จักเอ้ือเฟmnอเผื่อแผ2และแบ2งป@น มี
จิตสํานึกรักษ? สิ่งแวดล.อม และเห็นคุณค2าของวัฒนธรรมค2านิยม ความเป"นไทย ท2ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต2างๆ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป"นอนาคตของ
ชาติ จึงได.จัดโครงการ สร.างภูมิคุ.มกันทางสังคมให.เด็กและเยาวชนองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
(กิจกรรมส2งเสริมการเรียนรู.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝ@ง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให.กับเด็กและเยาวชน เป"นการสร.างภูมิคุ.มกันทางสังคมให.เด็กและเยาวชนสามารถใช.ชีวิตได. อย2างสมดุล 
ท2ามกลางการเปลี่ยนแปลงต2างๆ ท่ีเกิดข้ึน และเห็นคุณค2าของทรัพยากรต2างๆ รู.จักอยู2ร2วมกับผู.อ่ืน รู.จัก 
เอ้ือเฟmnอเผื่อแผ2และแบ2งป@น มีจิตสํานึกรักษ?สิ่งแวดล.อม และเห็นคุณค2าของวัฒนธรรม ค2านิยมความเป"น
ไทย พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให.แก2องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให.เทศบาล เมืองพัทยา และองค?การบริหารส2วนตําบล มีอํานาจและหน.าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน?ของ ประชาชนในท.องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห?และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู.ด.อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ท่ีต.องการพัฒนาคนไทยให.เป"นคนท่ีสมบูรณ?ท้ังด.านร2างกาย จิตใจ อารมณ? สังคมและสติป@ญญา 
ความรู. มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู2ร2วมกับผู.อ่ืนได.อย2างมีความสุข  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือส2งเสริมและปลูกฝ@งให.เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช.ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน ได.  
   3.2 เพ่ือสร.างภูมิคุ.มกันทางสังคมให.เด็กและเยาวชนสามารถใช.ชีวิตได.อย2างสมดุล ท2ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงต2างๆ ท่ีเกิดข้ึน  
   3.3 เพ่ือส2งเสริมให.เด็กและเยาวชนเห็นคุณค2าของทรัพยากรต2างๆ รู.จักเอ้ือเฟmnอเผื่อแผ2และ
แบ2งป@น และรู.จักอยู2 ร2วมกับผู.อ่ืนได.อย2างมีความสุข  
4. เป6าหมาย  
   เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จํานวน ๘๐ คน  
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู. รู.จักการใช.ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค2า ของทรัพยากรต2างๆ รู.จักเอ้ือเฟmnอเผื่อแผ2 แบ2งป@น และรู.จักอยู2ร2วมกับ
ผู.อ่ืนได.อย2างมีความสุข  
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5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
   5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
   5.2 แต2งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
   5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
   5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ  
   10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช.ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได.  
   10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ.มกันทางสังคม สามารถใช.ชีวิตได.อย2างสมดุลท2ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต2างๆ ท่ีเกิดข้ึน ได.  
   10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค2าของทรัพยากรต2างๆ รู.จักเอ้ือเฟmnอเผื่อแผ2และแบ2งป@น และ
รู.จักอยู2ร2วมกับผู.อ่ืนได. อย2างมีความสุข  
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป6องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร  
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค,กร 
    ปกครองส�วนท�องถ่ิน”  
2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได.จัดทํายุทธศาสตร?ชาติว2าด.วยการปBองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล.ว 3 ฉบับ ป@จจุบัน ท่ีใช.อยู2เป"นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปb พ.ศ. 2560 จนถึงปb พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ2งสู2การ
เป"นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป"นสังคมมิติใหม2ท่ีประชาชนไม2เพิกเฉยต2อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได.รับความร2วมมือจากฝuายการเมือง หน2วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ?รักษา
ผลประโยชน?ของชาติและประชาชนเพ่ือให.ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด.าน ความโปร2งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน? “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต.านทุจริต” มี
เปBาหมาย หลักเพ่ือให.ประเทศไทยได.รับการประเมินดัชนีการรับรู.การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม2น.อยกว2าร.อยละ 50 ในปb พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได.นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต.องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ.าหน.าท่ี ของรัฐและประชาชนต.องมีพฤติกรรม
แตกต2างจากท่ีเป"นอยู2ในป@จจุบัน ไม2ใช.ตําแหน2งหน.าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได. กําหนด
ยุทธศาสตร?การดําเนินงานออกเป"น 6 ยุทธศาสตร? ดังนี้ ยุทธศาสตร?ท่ี 1 สร.างสังคมท่ีไม2ทนต2อการทุจริต 
ยุทธศาสตร?ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต2อต.านการทุจริต ยุทธศาสตร?ท่ี 3 สกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร?ท่ี 4 พัฒนาระบบปBองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร?ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร?ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู.การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินเป"นหน2วยงานของรัฐภายใต.โครงสร.างการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ2งเน.นการกระจายอํานาจจาก
ส2วนกลางลงสู2ท.องถ่ินและเป"นกลไกหนึ่งในการส2งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป"น
หน2วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน?ของ ประชาชนใน
ท.องถ่ิน การพัฒนาองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินให.เกิดความยั่งยืนรัฐจะต.องให.ความเป"นอิสระแก2องค?กร
ปกครอง ส2วนท.องถ่ินโดยยึดหลักแห2งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ?ของประชาชนในท.องถ่ิน และ
ส2งเสริมให.องค?กรปกครองส2วน ท.องถ่ินเป"นหน2วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส2วนร2วม
ในการตัดสินใจแก.ไขป@ญหาในระดับพ้ืนท่ี ส2วนการ กํากับดูแลองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินจะทําได.เท2าท่ี
จําเป"นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต.องเป"นไปเพ่ือการคุ.มครอง ประโยชน?ของประชาชนในท.องถ่ิน 
ท้ังนี้ ต.องยอมรับว2าป@ญหาการทุจริตในองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินเป"นเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได.สร.างความขม
ข่ืนใจให.แก2 คนทํางานในองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินมาเป"นเวลาช.านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนของ
องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินประกอบ กับมีป@จจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ือสัตย?สุจริต ของคนทํางานราชการส2วนท.องถ่ินส2วน ให.เหือดหายไป และหากจะว2ากันไปแล.ว 
เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน2วยงานราชการอ่ืนได. เช2นเดียวกัน เพียงแต2
คนทํางานในองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว2าคนทํางานในหน2วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี 
โอกาสหรือความเป"นไปได.สูงท่ีคนทํางานในท.องถ่ิน อาจต.องถูกครหาในเรื่องการใช.อํานาจหน.าท่ีโดยมิชอบ
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มากกว2า แม.ว2า โอกาสหรือช2องทางท่ีคนทํางานในท.องถ่ินจะใช.อํานาจให.ออกนอกลู2นอกทาง จะมีได.ไม2มาก
เท2ากับท่ีคนทํางานในหน2วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค2าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองค?กร
ปกครองส2วนท.องถ่ินได.ก2อให.เกิดข้ึนก็อาจเป"นแค2เศษผง ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน ดังนั้น จึงมีความจําเป"นท่ีผู.บริหารองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินต.องแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการต2อต.านการ ทุจริตอย2างเห็นชัดเป"นรูปธรรม ด.วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปBองกันการทุจริต ส2งเสริมให.องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน บริหารงานด.วยความโปร2งใส มีความเข.มแข็งใน
การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิดประโยชน?สุขแก2
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปBองกันการทุจริตขององค?กรตนเองต2อไปให.ครอบคลุมพ้ืนท่ี ท่ัว
ประเทศต2อไป  
 

3. วัตถุประสงค,  
   เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต2อต.านการทุจริตของผู.บริหารองค?กรปกครองส2วน
ท.องถ่ินด.วยการจัดทําแผน ปBองกันการทุจริตในองค?กรท่ีบริหาร  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจํานงการต2อต.านการทุจริตของผู.บริหาร อย2างน.อย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต2อต.านการทุจริตของผู.บริหารต2อสาธารณะชน                     
อย2างน.อย 1 ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการปBองกันการทุจริตขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน 4 ปb  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต2อต.านการทุจริตของผู.บริหารองค?กรปกครองส2วน
ท.องถ่ิน  
   6.2 ประชุมหน2วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข.อง  
   6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปBองกันการทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปBองกันการทุจริต  
   6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปBองกันการทุจริต  
   6.6 ประกาศใช.แผนปฏิบัติการปBองกันการทุจริต  
   6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปBองกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต2อต.านการทุจริตของผู.บริหาร อย2างน.อย 1 ฉบับ - 
มีการประกาศเจตจํานงการต2อต.านการทุจริตของผู.บริหารต2อสาธารณะชน อย2างน.อย 1 ครั้ง - มี
แผนปฏิบัติการปBองกันการทุจริตขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน 4 ปb จํานวน 1 ฉบับ  
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   10.2 ผลลัพธ, - การบริหารราชการขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินมีความโปร2งใส สามารถ
ปBองกันการทุจริตของบุคลากร องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินได. – ลดข.อร.องเรียนการดําเนินงานขององค?กร
ปกครองส2วนท.องถ่ิน 
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2.2 มาตรการสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคลให�เปBนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ บรรจุ
แต�งตั้ง โยกย�าย โอน เล่ือนตําแหน�ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ)  
2. หลักการและเหตุผล  
   พนักงานส2วนตําบล ลูกจ.างประจํา และพนักงานจ.างขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
ป"นบุคลากรท่ีมีความสําคัญต2อองค?กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค?การบริหารส2วนตําบล ให.
มีศักยภาพ โดยมุ2งผลสัมฤทธิ์ของงานให.เกิดประโยชน?ต2อองค?กร และประชาชน การพัฒนางานขององค?กร
จะบรรลุผลได.ต.องเริ่มมาจากบุคลากรผู.ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป"นป@จจัยสําคัญในการพัฒนางานให.มีคุณภาพ 
จะต.องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป"นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร2งใส สามารถ
ตรวจสอบการทํางานได. ด.านการพัฒนาระบบบริหารให.มีประสิทธิภาพ เป"นธรรม เพ่ือนําไปสู2การสร.าง
มาตรฐานความโปร2งใส และการให.บริการท่ีเป"น ธรรมตรวจสอบได.อย2างแท.จริงต2อไป เพ่ือให.เป"นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท.าย ท่ีกําหนดให.การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน.าท่ี
ของเทศบาลต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี และ
คํานึงถึงการมีส2วนร2วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเป{ดเผยข.อมูลข2าวสาร 
ตามพระราชกฤษฎีกา ว2าด.วยหลักเกณฑ?และ วิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ี
กําหนดให.การบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดีนั้น ต.องก2อให.เกิด ประโยชน?สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต2อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ.มค2าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส2วนตําบลจังหวัดเชียงใหม2 เรื่อง หลักเกณฑ?และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค?การบริหารส2วนตําบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส2วนตําบลจังหวัดเชียงใหม2 เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรม ของพนักงานส2วนตําบล ลูกจ.างประจํา และพนักงานจ.าง ดังนั้น เพ่ือเป"นการ
ส2งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให.มีประสิทธิภาพ เป"นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
การทํางาน มีความโปร2งใส และตรวจสอบการทํางานได. จึงได.จัดให.มีมาตรการสร.างความโปร2งใสในการ
บริหารงาน บุคคลข้ึน  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด.านความโปร2งใสในการบริหารบุคคลขององค?การบริหารส2วน
ตําบล  
   3.2 เพ่ือให.การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต.อง โปร2งใส
สามารถตรวจสอบได.  
 
   3.3 เพ่ือเป"นการปBองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน?จากการปฏิบัติงานด.าน
บริหารงานบุคคล  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด.านบริหารงานบุคคลขององค?การบริหารส2วน
ตําบล ให.มีประสิทธิภาพได.คนดี คนเก2งเข.ามา ทํางาน  
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4. เป6าหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการด.านการบริหารบุคคลขององค?การบริหารส2วนตําบล จํานวน 1 
มาตรการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดหลักเกณฑ? การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต2งต้ัง โยกย.าย โอนเลื่อน
ตําแหน2ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส2วนตําบล จังหวัดเชียงใหม2 เรื่อง หลักเกณฑ?
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด พ.ศ. 25๕๘  
   6.2 นําหลักเกณฑ?การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป"นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   6.3 ประกาศเผยแพร2มาตรการการบริหารงานบุคคล   
   6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 ผลผลิต  
     –มีมาตรการดําเนินงานด.านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ  
    - เจ.าหน.าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป"นไปตามาตรฐานและหลักธรร
มาภิบาล  
   10.2 ผลลัพธ,  
    - ลดข.อร.องเรียนในการดําเนินการด.านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม2              
น.อยกว2า 90 %  
    - บุคลากรขององค?การบริหารส2วนตําบล มีความพึงพอใจต2อระบบและมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลไม2ต่ํากว2าระดับ 3  
    - การบริหารงานบุคคลขององค?การบริหารส2วนตําบล มีความโปร2งใส สามารถ
ปBองกันการทุจริตของเจ.าหน.าท่ีได. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค,การบริหารส�วน
ตําบล ปลัดองค,การบริหารส�วนตําบลและหัวหน�าส�วนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
    องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป"นหน2วยงานบริหารราชการองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหน.าท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะให.แก2ประชาชนในท.องถ่ิน ตามอํานาจหน.าท่ี
ขององค?การบริหารส2วนตําบล ท้ังท่ีเป"นหน.าท่ีตามพระราชบัญญัติองค?การบริหารส2วนตําบล พ.ศ. 2537 
หน.าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให.แก2องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และหน.าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให.องค?การบริหารส2วนตําบล มีหน.าท่ีต.องทําอีกมากมาย
ในการให.บริการสาธารณะแก2ประชาชน ผู.มารับ บริการติดต2อกับหน2วยงานต2างๆ ขององค?การบริหารส2วน
ตําบล นั้น มักจะประสบป@ญหาด.านการอํานวยความสะดวกในการติดต2อราชการ เนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยู2กับฝuายผู.บริหาร ไม2มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน.าท่ีในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน.าหน2วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝuายต2าง ๆ ซ่ึงเป"นอุปสรรคอย2างยิ่งต2อการ
ให.บริการ ทําให.การ บริการเกิดความล2าช.า ประชาชนไม2ได.รับความสะดวกอันอาจเป"นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ.าหน.าท่ี ส2งผลให.ระบบการให.บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให.เป"นไปตามพระราชบัญญัติองค?การบริหารส2วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 50 
วรรคท.าย ท่ีกําหนดให.การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน.าท่ีขององค?การบริหารส2วนตําบล ต.องเป"นไปเพ่ือ
ประโยชน?สุขประชาชน โดยใช.วิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว2า ด.วยหลักเกณฑ? 
และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให.การบริหาร
ราชการ เพ่ือให.เกิดประโยชน?สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต2อภารกิจของรัฐ ไม2มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป"น ประชาชนได.รับการอํานวยความสะดวกและได.รับการตอบสนองความต.องการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ.มค2า ตาม พระราชบัญญัติองค?การบริหารส2วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 
48(2) เตรส ท่ีกําหนดให.นายกองค?การบริหารส2วนตําบล มีอํานาจหน.าท่ีในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ 
เก่ียวกับราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให.นายกองค?การ
บริหารส2วนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการขององค?การบริหารส2วนตําบล และเป"น
ผู.บังคับบัญชาพนักงานส2วนตําบล และลูกจ.างขององค?การบริหารส2วนตําบล มาตรา 48 วีสติ นายก
องค?การบริหารส2วนตําบล มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให.แก2รองนายกองค?การบริหารส2วนตําบล 
ท่ีได.รับแต2งต้ังในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ นายกองค?การบริหารส2วนตําบล ได. มาตรา 48 เอกูนวี
สติ กําหนดให.ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล เป"นผู.บังคับบัญชาพนักงานส2วนตําบล และลูกจ.างเทศบาล
รอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค?การบริหารส2วนตําบล ให.
เป"นไปตามนโยบาย และอํานาจหน.าท่ีอ่ืน  ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกองค?การบริหารส2วน
ตําบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค?การบริหารส2วนตําบล จังหวัดเชียงใหม2 
เรื่อง หลักเกณฑ?และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค?การบริหารส2วนตําบล จังหวัดเชียงใหม2 
ดังนั้น เพ่ือให.การบริหารราชการเป"นไปตามหลักการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต.องการ
ของ ประชาชน ลดข้ันตอนการให.บริการและไม2สร.างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ2งยาก จึงจําเป"นต.องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน.าท่ีขององค?การบริหารส2วนตําบลข้ึน  
 
 



๖๔ 

 

3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือเป"นการลดข้ันตอนการให.บริการประชาชนให.ได.รับความสะดวก รวดเร็ว เป"นธรรม
ตอบสนองความต.องการ ของประชาชน  
   3.2 เพ่ือให.ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน2วยงาน  
   3.3 เพ่ือเป"นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู.บริหารทุกระดับ  
   3.4 เพ่ือปBองกันการผูกขาดอํานาจหน.าท่ีในการใช.ดุลพินิจอันอาจเป"นเหตุแห2งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน2งหน.าท่ีราชการ  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค?การบริหารส2วนตําบล ปลัดองค?การบริหารส2วน
ตําบล และหัวหน.าส2วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด.วย นายกองค?การบริหารส2วนตําบล มอบหมาย
ให.รองนายกองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด นายกองค?การบริหารส2วนตําบล มอบหมายให.ปลัด
องค?การบริหารส2วนตําบล รองปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล และหัวหน.า ส2วนราชการ ปลัดองค?การ
บริหารส2วนตําบล มอบหมายให.รองปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล ปลัองค?การบริหารส2วนตําบล 
มอบหมายให.หัวหน.าส2วนราชการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข.อบังคับ
และหนังสือสั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจ.งเวียนให.ทุกส2วนราชการและผู.รับมอบอํานาจให.ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ?ให.ประชาชนทราบ  
   6.4 ให.ผู.รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได.รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให.ผู.ท่ีเก่ียวข.องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม2น.อยกว2า 
4 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ, - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได.รับอยู2ในระดับดี - ประชาชนได.รับ
ความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน.าท่ีอันเป"นช2องทางแห2งการทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร�างความโปร�งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน”       
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป"นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซ่ึงใช.หลักการการให.รางวัลเป"นแรงจูงใจให.ผู.ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ.นใน
การพัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลหนองสรวง  ได.ให.ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป"นเรื่อง ลําดับต.นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอย2างยิ่งเรื่องการใช.ดุลพินิจของผู.บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ
ผู.ใต.บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ?  เรื่อง หลักเกณฑ?
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   ได.กําหนดให.นายกเทศมนตรี  แต2งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข.าราชการ พนักงาน  พนักงานจ.างของเทศบาล ด.วยเหตุผลนี้
เองจึงเป"นท่ีมาของกิจกรรมการสร.างความโปร2งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค,  
   เพ่ือให.การบริหารงานบุคคลด.านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร2งใส เป"นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได.  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต ข.าราชการ พนักงานส2วนตําบลองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 แต2งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข.าราชการ
เทศบาลตําบลหนองสรวง โดยแต2งต้ังปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล เป"นประธานกรรมการ และหัวหน.า
ส2วนราชการเป"นกรรมการ และข.าราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจ.าหน.าท่ีเป"นเลขานุการ  
   6.2 แต2งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข.าราชการองค?การบริหารส2วนตําบล
บ.านกาด โดยประกอบด.วยนายก องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป"น ประธานกรรมการ หัวหน.าส2วน
และผู.บริหารสถานศึกษาเป"นกรรมการ และข.าราชการท่ีรับผิดชอบ งานการเจ.าหน.าท่ีเป"นเลขานุการ  
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข.าราชการ
องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู.บังคับบัญชาได.
พิจารณาไว.โดยเจ.าหน.าท่ีให.คําปรึกษาและเสนอความเห็น เก่ียวกับมาตรฐานและความเป"นธรรมของการ
ปริมนผลการปฏิบัติราชการ  
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข.าราชการ
เทศบาลตําบลหนองสรวง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให.แก2คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนข.าราชการองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข.าราชการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด
พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข.าราชการองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เสนอมา โดยใช.
หลักเกณฑ?ตามท่ีกําหนดไว.ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส2วนตําบลจังหวัดเชียงใหม2 เรื่อง หลักเกณฑ?
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส2วนตําบลจังหวัดเชียงใหม2 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ช2วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุก
ปbงบประมาณ     



๖๖ 

 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบ งานบุคลากร สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร2งใส เป"นธรรม ตรวจสอบได. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

2.2.2 สร�างความโปร�งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช�ประโยชน,ใน 
ทรัพย,สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให�เปBนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ,ท่ีเก่ียวข�อง
อย�าง เคร�งครัด  
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ�ายเงินตามข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําปW”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   เพ่ือให.การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ2ายขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินเป"น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล.องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร?ขององค?กรปกครองส2วน
ท.องถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมให.บุคลากรฝuาย บัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลหนองสรวง จัดทําทะเบียนคุม
เงินรายจ2ายให.ความรู.ความเข.าใจในการปฏิบัติ ทําให.เกิดความ คุ.มค2าและมีประสิทธิภาพลดข.อผิดพลาดใน
การเบิกจ2ายเงินตามข.อบัญญัติงบประมาณรายจ2ายประจําปb และดําเนินงานตาม ข้ันตอนของระเบียบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข.อง ซ่ึงถือเป"นเรื่องสําคัญท่ีองค?กรปกครองส2วน 
ท.องถ่ินจะต.องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป"นต2อการบริหารงานขององค?การบริหารส2วน
ตําบลบ.านกาด 
 3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.บุคลากรฝuายบัญชี กองคลัง มีความรู.ความเข.าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือท่ี เก่ียวข.อง  
   3.2 เพ่ือลดข.อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให.เกิดความเสียหายแก2ทางราชการ  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝuายบัญชี กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ2ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ2าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ2ายตามงบประมาณ ท่ีตั้งไว.  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปbงบประมาณ (ห.วงวันท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวันท่ี 30 กันยายน)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบ กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 บุคลากรฝuายบัญชี กองคลัง มีความรู.ความเข.าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการท่ี เก่ียวข.อง  
   10.2 ลดข.อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให.เกิดความเสียหายแก2ทางราชการ และ
เป"นไปในทิศทาง เดียวกัน  
   10.3 เกิดความคุ.มค2าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณ 
 
 
 
  
 



๖๘ 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามพระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดให.มี
การบริหารราชการ อย2างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ.มค2าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน?สูงสุด
กับประชาชนและการปฏิบัติให.เป"นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด.วยการพัสดุ ปb 2535 และ
แก.ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข.อง  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด.านจัดซ้ือจัดจ.าง  
   3.2 เพ่ือใช.เป"นข.อมูลในการรายงานผู.บริหาร  
   3.3 เพ่ือใช.เป"นข.อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ.างของหน2วยงาน  
   3.4 เพ่ือให.ทราบป@ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   3.5 เพ่ือใช.เป"นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   3.6 เพ่ือเป"นข.อมูลให.กับประชาชนสามารถตรวจสอบได.  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 หัวหน.าฝuายและผู.อํานวยการกองพัสดุและทรัพย?สิน  
    4.2 เจ.าหน.าท่ีผู.ปฏิบัติงานด.านพัสดุ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดเก็บข.อมูลในการจัดซ้ือจัดจ.าง  
   6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ.างและคิดเป"นร.อยละของจํานวนโครงการและร.อยละของ
จํานวนงบประมาณ  
   6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ.าง  
   6.4 สรุปป@ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ.างประจําปb  
   6.6 รายงานการวิเคราะห?ผลการจัดซ้ือจัดจ.างประจําปb  
   6.7 เผยแพร2ข.อมูลให.ประชาชนได.รับทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 ประชาชนได.รับทราบข.อมูลในการบริหารงานของหน2วยงานด.วยความโปร2งใสมี
ประสิทธิภาพ  
   10.2 ผู.บริหารมีข.อมูลในการวางแผนการบริหารงานให.มีประสิทธิภาพ  
   10.3 ผู.ปฏิบัติงานมีข.อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ.างให.มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ.มค2าเป"น ประโยชน?กับประชาชน 
 
 
 



๖๙ 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร�างความโปร�งใสในการใช�จ�ายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว2าด.วยการปBองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือเป"นการปฏิบัติงานให.โปร2งใส สามารถตรวจสอบได.  
   3.2 เพ่ือให.หน2วยงานมีระบบปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน  
   3.3 เพ่ือเป"นการปBองกันการใช.จ2ายเงิน เพ่ือส2งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ.อง  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต เจ.าหน.าท่ีผู.ปฏิบัติงานด.านพัสดุ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําคู2มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน2วยงาน ถึงความเก่ียวข.องกับผู.
เสนองานในการจัดหา พัสดุ  
   6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หน2วยงานถึงความเก่ียวข.องกับผู. เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบ กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 มีระบบปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน  
   10.2 มีการปBองกันการใช.จ2ายเงิน เพ่ือส2งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ.อง  
   10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร2งใสตรวจสอบได. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านการจัดซ้ือ – จัดจ�าง  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   เนื่องจากองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีฐานะเป"นนิติบุคคล มีอํานาจหน.าท่ีในการ
จัดทําบริการสาธารณะด.วยตนเอง ท้ังในเรื่องการ จัดหารายได.และการใช.จ2ายเงินและการบริหารงานต2างๆ 
ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต2ต.องเป"นไปตามอํานาจ หน.าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว. 
ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะบริหารงานให.มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน?สูงสุดแก2ประชาชน จะต.อง
บริหารงานด.วยความซ่ือสัตย? สุจริต มีความโปร2งใส และสามารถตรวจสอบได.ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให.เป"นไปตามพระราชบัญญัติองค?การบริหารส2วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 วรรคท.าย ท่ี
กําหนดให.การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน.าท่ีขององค?การบริหารส2วนตําบล ต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของ
ประชาชน โดยใช.วิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดีและให.คํานึงถึงการมี ส2วนร2วมของประชาชนในการ
จัดซ้ือ จัดจ.าง และการเป{ดเผยข.อมูลข2าวสาร ประกอบกับมาตรา 70 ท่ีกําหนดให.มีองค?การบริหารส2วน
ตําบล อํานาจหน.าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให.เป"นหน.าท่ีขององค?การบริหารส2วนตําบล ท้ังนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?และ
วิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให.การจัดซ้ือ จัดจ.าง ให.ส2วนราชการ
ดําเนินการโดยเป{ดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน?และผลเสียทางสังคม ภาระต2อ ประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค?ท่ีจะใช. ราคา และประโยชน?ระยะยาวท่ีจะได.รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให.การ
บริหารงบประมาณของเทศบาลเป"นไปอย2างโปร2งใส ตรวจสอบได. เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน?
สูงสุดแก2ประชาชนในท.องถ่ิน จึงมีความจําเป"นต.องจัดโครงการเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารด.านการจัดซ้ือ – จัด
จ.าง เพ่ือให. ประชาชนได.เข.าถึงข.อมูลข2าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ.างของเทศบาลทุกโครงการและ
กิจกรรม  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.ประชาชนได.รับทราบข.อมูลข2าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ.างตามโครงการ
และกิจกรรมต2างๆ ของ เทศบาล  
   3.2 เพ่ือเสริมสร.างความโปร2งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได.ตามหลัก               
ธรรมาภิบาล  
   3.3 เพ่ือปBองกันการทุจริตในหน2วยงาน  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพร2ข.อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ.าง ตามแผนงาน/โครงการต2างๆ ของเทศบาลท่ีดําเนินการ
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว2าด.วยการพัสดุขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก.ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช2องทาง ได.แก2 ทางเว็บไซต? บอร?ดประชาสัมพันธ? หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร.สาย  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตําบลหนองสรวง และชุมชนต2างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลหนองสรวง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 รวบรวมข.อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ.าง  
    - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ.าง  
    - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
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    - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายชื่อผู.ผ2านการคัดเลือกพร.อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ.าง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
   6.2 นําส2งประกาศไปเผยแพร2ประชาสัมพันธ?ตามช2องทางการประชาสัมพันธ?ของเทศบาล 
ได.แก2 ทางเว็บไซต? บอร?ด ประชาสัมพันธ? ระบบกระจายเสียงไร.สาย หน2วยงานราชการ เป"นต.น   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบ กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
    10.1 ผลผลิต เผยแพร2ข.อมูลข2าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ.างไม2น.อยกว2า 3 ช2องทาง  
    10.2 ผลลัพธ,  
    - ประชาชนได.เข.าถึงข.อมูลข2าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ.างไม2น.อยกว2าร.อยละ 70 
ของโครงการท่ีจัดซ้ือ จัดจ.างท้ังหมด  
    - การจัดหาพัสดุเป"นไปอย2างโปร2งใส ตรวจสอบได.ทุกข้ันตอน – สามารถลดป@ญหา
การร.องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ.างได.  
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 2.2.3 สร�างความโปร�งใสในการให�บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให�เกิดความพึงพอใจ แก�
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม�เลือกปฏิบัติ  
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให�
เกิดความพึงพอใจแก�ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม�เลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต.องการของประชาชน และให.ประชาชน สามารถตรวจสอบได.ตามหลักเกณฑ?และวิธีการบริหาร
กิจการบ.านเมืองท่ีดี โดนดําเนินการจัดต้ังศูนย?บริการร2วมหรือ ศูนย?บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One 
Stop Service) ณ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป"นศูนย?บริการประชาชนในการติดต2อ สอบถาม
ข.อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป"นอํานาจหน.าท่ีและภารกิจขององค?การบริหารส2วนตําบล 
ติดตามความคืบหน.า และแจ.งผล การดําเนินการให.ประชาชนผู.รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการ
ทํางานแต2ละกระบวนงานเพ่ือให.มีระบบบริการท่ี เชื่อมต2อระหว2างศูนย?บริการร2วมกับหน2วยงานเจ.าของ
เรื่อง ท้ังในด.านเอกสาร การส2งต2องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแต2ละ
กระบวนงาน ใช.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช2วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช.ระบบ บัตรคิว
อัตโนมัติ เพ่ือให.บริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให.บริการท่ีดีกับประชาชน 
เพ่ืออํานวย ความสะดวกแก2ประชาชน ให.ได.รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม2เลือกปฏิบัติ 
นอกจากนี้ เทศบาลตําบลหนองสรวง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ?มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรม ส2งเสริมการปกครองท.องถ่ิน ได.มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด.านถนน ทางเดิน และทาง
เท.า, ด.านไฟฟBาสาธารณะ, ด.านระบบ ระบายน้ํา, ด.านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด.านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, 
ด.านการส2งเสริมกีฬา, ด.านการส2งเสริมผู.สูงอายุ, ด.านการ ส2งเสริมผู.ด.อยโอกาส, ด.านงานสาธารณสุข, ด.าน
การส2งเสริมการพัฒนาสตรี, ด.านการส2งเสริมอาชีพ, ด.านการปBองกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด.านการ
ส2งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท.องถ่ิน, ด.านการส2งเสริมการท2องเท่ียว, ด.านการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม, ด.านศึกษา และด.านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร2งด2วน
ของรัฐบาล (การแก.ไขป@ญหาไฟปuาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล2งน้ํา การลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต2แหล2งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ปBองกันและแก.ไขป@ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวย
ความสะดวกแก2ประชาชน สร.างความโปร2งใสในการบริการสาธารณะ ให.ประชาชน ได.รับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม2เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป"นมาตรการในการปBองกันการทุจริตคอร?รัปชัน  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 สร.างความโปร2งใสในการบริการสาธารณะ ให.ประชาชนได.รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม2เลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพ่ือเป"นมาตรการในการปBองกันการทุจริตคอร?รัปชัน  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝuาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให.ประชาชนได.รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม2 เลือกปฏิบัติ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝuาย องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
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6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให.ประชาชนได.รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม2เลือกปฏิบัติ ให.ได.มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด.านถนน ทางเดิน และทางเท.า, ด.านไฟฟBาสาธารณะ, 
ด.านระบบระบายน้ํา, ด.านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด.านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด.านการส2งเสริมกีฬา, ด.าน
การส2งเสริมผู.สูงอายุ, ด.านการส2งเสริมผู.ด.อยโอกาส, ด.านงาน สาธารณสุข, ด.านการส2งเสริมการพัฒนาสตรี
, ด.านการส2งเสริมอาชีพ, ด.านการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด.านการ ส2งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท.องถ่ิน, ด.านการส2งเสริมการท2องเท่ียว, ด.านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล.อม, ด.านศึกษา และด.านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร2งด2วนของรัฐบาล (การแก.ไข
ป@ญหาไฟปuาและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล2งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ต้ังแต2แหล2งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปBองกันและแก.ไข
ป@ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี)  
   6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ใช.จ2ายจากงบประมาณรวมในค2าวัสดุ/ค2าใช.สอยฯ  
9. ผู�รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง/ฝuาย องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 สร.างความโปร2งใสในการบริการสาธารณะให.ประชาชนได.รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม2เลือกปฏิบัติ  
    10.2 ไม2มีการทุจริตคอร?รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก2ประชาชน 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจ�างสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
    องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีหน.าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให.แก2ประชาชนใน
ท.องถ่ินตามอํานาจหน.าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป"น หน.าท่ีตามพระราชบัญญัติองค?การบริหารส2วนตําบล พ.ศ. 
2537 และหน.าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ให.แก2องค?กรปกครอง
ส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน.าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให.เป"นหน.าท่ีขององค?การบริหารส2วนตําบล 
และในการ ปฏิบัติหน.าท่ีนั้นต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส2วนร2วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา เทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจ.าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเป{ดเผยข.อมูลข2าวสาร ให.เป"นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับ จาก
ภารกิจหน.าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให.แก2ประชาชนในท.องถ่ิน นั้น องค?การบริหารส2วนตําบล ใน
ฐานะผู.ให.บริการก็จะไม2ทราบว2าภารกิจท่ีให.บริการไปนั้น ประชาชนได.รับประโยชน? หรือเกิดประโยชน?
สูงสุดแก2 ประชาชนมากน.อยเพียงใด การให.บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต.องการผู.รับบริการ
หรือไม2 การท่ีจะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู.รับบริการ จึงต.องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู.รับบริการ เพ่ือให.เป"นไปตามพระราชบัญญัติองค?การบริหารส2วนตําบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 69 วรรค
ท.าย ท่ีกําหนดให.การปฏิบัติงานตามหน.าท่ี ขององค?การบริหารส2วนตําบล ต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของ
ประชาชน โดยใช.วิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีส2วนร2วมของ ประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเป{ดเผยข.อมูลข2าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว2าด.วย 
หลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให.การบริหารกิจการ
บ.านเมืองท่ีดีนั้น จะต.องก2อให.เกิดประโยชน?สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต2อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ.มค2าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได.รับการอํานวยความสะดวก และได.รับ
การตอบสนองความต.องการ โดยให.เทศบาลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู.มาขอรับ
บริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด.านคุณภาพการให.บริการ เพ่ือประโยชน?ใน
ท.องถ่ิน ลูกจ.างและพนักงาน  จ.าง อีกท้ังเพ่ือเป"นการสร.างความโปร2งใสในการให.บริการสาธารณะ
ประโยชน?ให.ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป"นต.องมี โครงการนี้ข้ึนมา  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือเป"นการสร.างความโปร2งใสในการให.บริการสาธารณะการให.บริการประชาชนให.เกิด
ความพึงพอใจ  
   3.2 เพ่ือเป"นการสร.างจิตสํานึกความตระหนักให.แก2บุคลากรผู.ให.บริการ ปฏิบัติหน.าท่ีในการ
ให.บริการ โดยยึด ประโยชน?สุขของประชาชน  
   3.3 เพ่ือเป"นการปรับปรุงและพัฒนางานด.านบริการให.มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   3.4 เพ่ือเป"นการปBองกันป@ญหาร.องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน2วยงาน 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  
   จัดจ.างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง 
ต2อปb  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  



๗๕ 

 

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ.างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
   6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบท่ีกําหนด  
   6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ.งให.เทศบาลทราบ  
   6.4 ดําเนินการเบิกจ2ายเงินให.แก2สถาบันผู.ทําการประเมิน  
   6.5 ป{ดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให.ประชาชนทราบ  
   6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด.านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน?สุขแก2
ประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  
   เบิกจ2ายตามงบประมาณรายจ2ายประจําปb แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินการ หมวดค2าใช.สอย ประเภทรายจ2ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม2เข.าลักษณะรายจ2าย
หมวดอ่ืนๆ โครงการจ.างสํารวจความพึงพอใจของ ผู.รับบริการ งบประมาณ 30,๐๐๐ บาท/ปb  
9. ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต2อการบริหารงานของเทศบาล 
จํานวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ,  
    – ประชาชนผู.รับบริการมีความพึงพอใจไม2ตํ่ากว2าร.อยละ 80  
    - การให.บริการสาธารณะมีความโปร2งใส และเกิดประโยชน?สูงสุดแก2ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

      
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช�บัตรคิวในการติดต�อราชการ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   เทศบาลตําบลหนองสรวง เป"นหน2วยงานบริหารราชการองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหน.าท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะให.แก2ประชาชนในท.องถ่ิน ตามอํานาจหน.าท่ีของ
เทศบาล ท้ังท่ีเป"นหนาท่ีตามพระราชบัญญัติองค?การบริหารส2วนตําบล พ.ศ. 2537 หน.าท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให.แก2องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2542 
และ หน.าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให.เทศบาลมีหน.าท่ีต.องทําอีกมากมาย ในการให.บริการสาธารณะแก2
ประชาชนผู.มาขอรับ บริการติดต2อกับหน2วยงานต2างๆ ขององค?การบริหารส2วนตําบล นั้นมักจะประสบ
ป@ญหาด.านการอํานวยความสะดวกอย2างเสมอภาค เป"นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู.มาขอรับ
บริการเป"นจํานวนมากซ่ึงเจ.าหน.าท่ีไม2สามารถให.บริการได.อย2างทันท2วงที การตอบสนอง ความต.องการ
เกิดความล2าช.าไม2เป"นธรรม และการให.บริการไม2เป"นระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเป"นช2องทางหนึ่งในการทุจริต 
ประพฤติ มิชอบของเจ.าหน.าท่ีถือเป"นพฤติกรรมท่ีไม2พึงประสงค? ท้ังผู.มาขอรับบริการและผู.ให.บริการ ส2งผล
ต2อมาตรฐานการให.บริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให.เป"นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคท.าย ท่ีกําหนดให.การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน.าท่ีของต.องค?การบริหารส2วน
ตําบล องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน โดยใช.วิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี และให.คํานึงถึง
การมี ส2วนร2วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเป{ดเผยข.อมูล
ข2าวสารอย2างโปร2งใสตามพระราช กฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให.การบริหารกิจการ บ.านเมืองท่ีดี ได.แก2 การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ
เปBาหมายโดยก2อให.เกิดประโยชน?สุขแก2ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ.มค2าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ไม2มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป"น และประชาชนได.รับการอํานวยความสะดวก และ ได.รับการ
ตอบสนองความต.องการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558   
   ดังนั้น องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ได.มุ2งเน.นท่ีจะให.บริการประชาชนแล.วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ให.บริการโดยจัดลําดับก2อน – หลัง เพ่ือเป"นการสร.างความพึงพอใจ และความ
ทัดเทียมกันในการให.บริการประชาชน โดยไม2เลือกปฏิบัติ จึงได.จัดกิจกรรม การใช.บัตรคิวในการติดต2อ
ราชการสําหรับผู.มาติดต2อราชการ  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือสร.างกลไกในการปฏิบัติราชการด.านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป"น
ธรรมต2อผู.มารับบริการ  
   3.2 เพ่ือให.ประชาชนผู.มาขอรับบริการได.รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต.องการของประชาชน  
   3.3 เพ่ือให.ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให.และเกิดความคุ.มค2าในการขอรับ
บริการ  
   3.4 เพ่ือเป"นเกราะปBองกันในการปฏิบัติหน.าท่ีของเจ.าหน.าท่ีมิให.กระทําการแสวงหา
ประโยชน?หรือกระทําการ ประพฤติมิชอบต2อตําแหน2งหน.าท่ี อันเป"นเหตุแห2งการทุจริตต2อหน.าท่ี  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต การจัดทําบัตรคิวในการให.บริการแก2ประชาชนท่ัวถึงเป"นธรรม  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงาน องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู.รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการ
ให.บริการ  
   6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต2างๆ ตามความจําเป"นและเหมาะสม  
   6.4 ป{ดประกาศประชาสัมพันธ?ให.ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการ
ใช.บริการตามลําดับคิว  
   6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู.มาขอรับบริการ  
   6.6 สรุปผลการให.บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป"นรายสัปดาห?/รายเดือน เพ่ือ
นํามาปรับปรุง แก.ไขการ ให.บริการอย2างมีคุณภาพ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ได.เบิกจ2ายงบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง ขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 ผลผลิต มีการใช.บัตรคิวสําหรับให.บริการแก2ประชาชนตามลําดับก2อนหลัง สําหรับ
หน2วยงานท่ีให.บริการ  
   10.2 ผลลัพธ, - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให. ไม2น.อยว2าร.อยละ 70 ของผู.มา
ขอรับบริการ - การให.บริการเกิดความโปร2งใส ลดข.อร.องเรียนการทุจริตต2อหน.าท่ี  
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
    ด.วยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม กล2าวได.ว2าเป"นสังคมพหุวัฒนธรรม องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึงได.ให.ความสําคัญใน
การสร.างความเป"นธรรม/ไม2เลือกปฏิบัติในการให.บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให. เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
มากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ
หลักการ บริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดีมาประยุกต?ใช. โดยเฉพาะหลักความโปร2งใส (Transparency) และ
หลักเสมอภาค (Equity) โดยไม2 แบ2งแยกด.าน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝ�กอบรมและอ่ืนๆ สอดคล.องกับมาตรา 8 แห2งพระราชกฤษฎีกาว2า ด.วยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหาร
กิจการบ.านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได.กําหนดให.ส2วนราชการจะต.องดําเนินการโดยถือว2า ประชาชนเป"น
ศูนย?กลางท่ีจะได.รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส2วนราชการต.องเป"นไปโดยความซ่ือสัตย? 
สุจริต สามารถตรวจสอบได. ดังนั้น เพ่ือให.หน2วยงานมีการใช.ระบบหรือเกณฑ?ท่ีชัดเจน องค?การบริหารส2วน
ตําบลบ.านกาด จึงมีการนําเทคโนโลยีมาช2วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช.ดุลยพินิจของเจ.าหน.าท่ี มีการ
แสดงข้ันตอนการให.บริการแก2ประชาชนอย2างชัดเจน มีระบบการปBองกันหรือการ ตรวจสอบเพ่ือปBองกัน
การละเว.นการปฏิบัติหน.าท่ีในการให.บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ 
ต.องการของประชาชน เพ่ือให.เกิดความพึงพอใจแก2ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม2เลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะ
ช2วยให.การบริการของ หน2วยงานมีความเป"นธรรมโปร2งใสยิ่งข้ึน  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.เจ.าหน.าท่ีผู.ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน2วยงานให.บริการ
อย2างมีความเป"นธรรมและ ไม2เลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพ่ือให.ประชาชนผู.มารับบริการเกิดความพึงพอใจต2อคุณภาพการให.บริการ  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู.รับบริการ ร.อยละ 80  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดให.มีระบบ เกณฑ?หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป"นธรรม/ไม2เลือกปฏิบัติเป"น
มาตรฐานเดียวกัน โปร2งใสและมีประสิทธิภาพ ได.แก2 ระบบบัตรคิวในการให.บริการ ระบบการให.บริการ
ออนไลน? เป"นต.น  
   6.2 จัดให.มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค2าบริการ (ถ.ามี) และระยะเวลาท่ีใช.ใน
การดําเนินการให. ผู.ใช.บริการหรือผู.มีส2วนได.ส2วนเสียทราบอย2างชัดเจน  
   6.3 จัดให.มีระบบการปBองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปBองกันการละเว.นการปฏิบัติหน.าท่ี 
ได.แก2 จัดให.มีกล.องวงจรป{ด ภายในสถานท่ีให.บริการ  
    6.4 จัดให.มีสถานท่ีสําหรับผู.สูงอายุและผู.พิการโดยไม2เลือกปฏิบัติ ได.แก2 ทางลาดชันห.องน.�า
สําหรับผู.พิการ  
   6.5 จัดให.มีปBายสามภาษา ได.แก2 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง  
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   6.6 มีการนําระบบออนไลน? ซอฟต?แวร? สกอร?คาร?ด สมาร?ท บ�อกซ? (Scorecard Smart 
Box) มาประยุกต?ใช.ในการ ประเมินผลการให.บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ได.เบิกจ2ายงบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, ร.อยละความพึงพอใจของประชาชนผู.รับบริการ 
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2.3 มาตรการการใช�ดุลยพินิจและใช�อํานาจหน�าท่ีให�เปBนไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเก่ียวข�องในแต�ละข้ันตอน เปiดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข�ายสารสนเทศของ
องค,กร ปกครองส�วนท�องถ่ิน  
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักการบริหารจัดการบ.านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กําหนดให.องค?กรปกครองส2วน ท.องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ?การบริหารกิจการบ.านเมืองทีดี โดยอย2างน.อย
ต.องมีหลักเกณฑ?เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต.องการของประชาชน ตลอดจนจัดให.มีการรับฟ@งและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู.รับบริการ เพ่ือ
ปรับปรุงการบริหารงานให.สอดคล.องกับความต.องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปbท่ี ผ2านมา
ได.มีการประเมินองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และได.ดําเนินการตามโครงการ
ดังกล2าวอย2าง ต2อเนื่องทุกปbนั้น เพ่ือให.การประเมินบริหารจัดการบ.านเมืองท่ีดีเป"นไปด.วยความเรียบร.อย
เกิดประโยชน?สุขต2อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต2อภารกิจขององค?กรมีประสิทธิภาพและความคุ.มค2า 
สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต.องการ ของประชาชนได.อย2างแท.จริง หรืออย2าง
น.อยมีผลการประเมินไม2ต2�ากว2าปbท่ีผ2านมา องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึงได.จัดทําโครงการ
ปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต.องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินและ
อํานาจหน.าท่ีขององค?การบริหารส2วนตําบล ตามกฎหมายเป"นสําคัญ  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต.องการของประชาชน  
   3.3 เพ่ือรับฟ@งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู.รับบริการ  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให.บริการประชาชน  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ให.สั้นลง  
   4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
   4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป  
   4.4 พนักงานและเจ.าหน.าท่ีขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
   4.5 ผู.บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู2 ผู.ใต.บังคับบัญชาซ่ึงมีหน.าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด อําเภอแม2วาง จังหวัดเชียงใหม2 
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6. วิธีดําเนินการ  
    6.1 แต2งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินต.องปฏิบัติ 
ปรับปรุงข้ันตอนและ ระยะเวลาในการให.บริการท่ีสามารถปฏิบัติได.จริงและพิจารณางานในภารกิจว2าเรื่อง
ใดท่ีผู.บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ให.แก2ผู.ใต.บังคับบัญชา  
   6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ี นายกองค?การบริหารส2วนตําบล มอบอํานาจให.รองนายกองค?การบริหารส2วนตําบล หรือปลัด
องค?การบริหารส2วนตําบล ให.ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร.อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดง ข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการให.ประชาชนทราบ   
   6.4 มีระบบการรับฟ@งข.อร.องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล2าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต2างๆ ให.นายกองค?การบริหารส2วน
ตําบล และผู.บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 ประชาชนได.รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต2อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให.บริการของ เจ.าหน.าท่ี  
   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล2องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร.นในการปฏิบัติงาน  
   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล.องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   10.4 ทําให.ภาพลักษณ?ขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน
และทําให.ประชาชนมีความศรัทธา ต2อคณะผู.บริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในมาตรา 3/1 แห2งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ2นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
ซ่ึงเป"นกฎหมายท่ีเป"น ท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว.ว2า 
“การบริหารราชการต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน? สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต2อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ.มค2าในเชิงภารกิจแห2งรัฐ การลดข้ันตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน2วยงานท่ีไม2จําเป"น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต.องการ
ของประชาชน” และเพ่ือให.การดําเนินการดังกล2าวเป"นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการ
บริหาร ราชการดังกล2าว จึงได.มีการประกาศใช.พระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหาร
กิจการบ.านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให.องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ?การบริหาร
กิจการบ.านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อย2างน.อยต.องมีหลักเกณฑ?เก่ียวกับการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต2อความ ต.องการของประชาชน 
เทศบาลตําบลหนองสรวง เป"นองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน.าท่ีของ
เทศบาลต.องเป"นไปเพ่ือ ประโยชน?สุขของประชาชน ดังนั้นงานให.บริการจึงเป"นงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู.บริหารและ พนักงานทุกท2านจะต.องร2วมกันปรับปรุงและแก.ไขกระบวนการ
ทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต.องการของประชาชน ได.มากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแล.ว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ทําให.เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต.องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ 
ท่ัวถึงและแก.ไขป@ญหาต2างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ให.กับประชาชนได.อย2างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.ประชาชนได.รับการบริการได.อย2างสะดวกรวดเร็วและถูกต.อง  
   3.2 เพ่ือให.สามารถตรวจสอบความต.องการของประชาชน รับรู.สภาพป@ญหาและแก.ไขป@ญหา
ท่ีเกิดข้ึนได.  
   3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให.คํานึงถึงผลลัพธ?ในด.านการบริการ
ประชาชนผู.มาติดต2อ ขอรับบริการ     
   3.4 เพ่ือให.การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร2งใส
สามารถวัดผลการดําเนินงาน ได.  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด และผู.ท่ีมาติดต2อราชการกับ
องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
   6.2 จัดให.มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให.
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  
   6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก2ประชาชน  
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    6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู.รับผิดชอบให.เป"นป@จจุบัน  
    6.4.2 ปรับปรุงปBายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให.บริการแก2ประชาชน  
    6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ2นพับประชาสัมพันธ?เผยแพร2ข.อมูลข2าวสารต2างๆ  
    6.4.4 จัดให.มีกล2อง/ตู.รับความคิดเห็นของประชาชน  
    6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร?มคําร.องต2างๆ พร.อมตัวอย2างการกรอกแบบฟอร?มทุก
งานบริการ  
    6.4.6 จัดทําคําสั่งการให.บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให.มีการ
ให.บริการแก2ประชาชนท้ังเวลา ทําการ ช2วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
    6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
   6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต2อการให.บริการ  
   6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให.บริการ เพ่ือนํา
จุดบกพร2องในการจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแก.ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให.บริการให.ดี
ยิ่งข้ึนอย2างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต2อไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปbงบประมาณ  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช2าง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 ประชาชนได.รับการบริการได.อย2างสะดวกรวดเร็วและถูกต.อง  
   10.2 สามารถตรวจสอบความต.องการของประชาชน รับรู.สภาพป@ญหาและแก.ไขป@ญหาท่ี
เกิดข้ึนได.  
   10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ? ในด.านการบริการ
ประชาชนผู.มาติดต2อขอรับ บริการ  
   10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร2งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได. 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู�มีอํานาจในองค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   การมอบหมายอํานาจหน.าท่ีให.กับผู.ใต.บังคับบัญชาในการบริหารงานในด.านต2างๆ ภายใน
องค?กรนั้น ก็เพ่ือเป"นการ ช2วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให.เกิดความคล2องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข2าย ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให.ผู.ใต.บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู. ความสามารถในการท่ีจะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป"นอย2างดี ด.วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให.การบริหารงานก2อให.เกิดประโยชน?สูงสุดแก2ราชการ ดังนั้น การ
ดําเนินการของหน2วยงานต.องมีการปรับให.เข.ากับสภาพสังคมและทันต2อสถานการณ?ท่ีการบริหารราชการ 
ต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต2อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ.มค2าในเชิงภารกิจแห2ง รัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต.องการ ของประชาชน แต2ท้ังนี้ต.องมีผู.รับผิดชอบต2อผลของงานซ่ึง
เป"นหลักการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี  
3. วัตถุประสงค,  
   เพ่ือให.การบริหารราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ภายใต.กรอบอํานาจหน.าท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดให.เป"นไป อย2างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน?สูงสุดแก2ราชการ  
4. เป6าหมาย  
   คณะผู.บริหารองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล รองปลัด
องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด หรือ หัวหน.าส2วนราชการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต2งต้ัง มอบหมาย คณะ
ผู.บริหาร ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล รองปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล หรือหัวหน.าส2วนราชการ เพ่ือ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
   6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ.งคณะผู.บริหารองค?การบริหารส2วนตําบล ปลัดองค?การบริหารส2วน
ตําบล รองปลัด หรือหัวหน.าส2วนราชการทุกส2วน ท่ีได.รับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ ส2วนราชการทุกส2วน องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล2องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวก และการให.บริการประชาชน/บริการสาธารณะได.อย2างมีประสิทธิภาพ 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค,การบริหารส�วนตําบล  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด พ.ศ. 2496 และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม ได.
บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน.าท่ีของนายกเทศมนตรีไว. หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีก
หลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหน.าท่ีของนายกองค?การบริหารส2วนตําบล เอาไว. การท่ี นายกองค?การบริหาร
ส2วนตําบล จะดําเนินการในเรื่องต2างๆ เพียงผู.เดียว ก็อาจทําให.เกิดช2องว2างในการประพฤติมิชอบใน
ข้ันตอนต2างๆ เกิดข้ึน ได. ดังนั้น เพ่ือเป"นการแก.ไขป@ญหาต2างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องค?การบริหารส2วนตําบล
บ.านกาด จึงได.กําหนดมาตรการให.มีการมอบอํานาจของนายกองค?การบริหารส2วนตําบล ให.รองนายก
องค?การบริหารส2วนตําบล ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล และรองปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล ได.
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.การใช.ดุลยพินิจต2างๆ ของฝuายบริหารเป"นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ.านเมืองท่ีดี  
   3.2 เพ่ือให.เป"นการปBองกันการทุจริตคอร?รัปชันของเจ.าหน.าท่ี  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอย2างน.อยจํานวน 5 เรื่อง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู2ในอํานาจของนายกองค?การบริหารส2วนตําบล เสนอนายกองค?การ
บริหารส2วนตําบล พิจารณา  
   6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน.าท่ีของนายกองค?การบริหารส2วนตําบลให.รองนายกองค?การ
บริหารส2วนตําบล ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล และรองปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล ปฏิบัติราชการ
แทน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ งานการเจ.าหน.าท่ี สํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล องค?การบริหารส2วน
ตําบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, ร.อยละ 80 ของเปBาหมายดําเนินการแล.วเสร็จ 
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1. ช่ือโครงการ : มอบอํานาจเจ�าพนักงานท�องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได.บัญญัติกําหนดอํานาจหน.าท่ีของ
นายกเทศมนตรีในฐานะเจ.า พนักงานท.องถ่ินไว.หลายประการ ท้ังการอนุญาตก2อสร.างอาคาร รื้อถอน
อาคาร ต2อเติมดัดแปลงอาคาร เป"นต.น ซ่ึงล.วนแต2 เก่ียวข.องกับสิทธิ หน.าท่ี และเสรีภาพของประชาชน 
การท่ีจะใช.อํานาจอยู2กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป"นผลให.การบริการ ประชาชนเกิดความล2าช.า และอาจเป"น
ช2องว2างท่ีทําให.เกิดการทุจริตข้ึนมาได. ดังนั้น จึงได.กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจ.าพนักงานท.องถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.การใช.ดุลยพินิจของเจ.าพนักงานท.องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 เป"นไปอย2าง รอบคอบ  
   3.2 เพ่ือปBองกันการทุจริตคอร?รัปชันของเจ.าหน.าท่ี  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  
   คําสั่งนายกองค?การบริหารส2วนตําบลมอบอํานาจเจ.าพนักงานท.องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให.กับรองนายกองค?การบริหารส2วนตําบล 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   เสนอคําสั่งองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มอบอํานาจเจ.าพนักงานท.องถ่ินให.รองนายก
องค?การบริหารส2วนตําบล เป"นผู.ปฏิบัติราชการแทน นายกองค?การบริหารส2วนตําบล ในการใช.อํานาจเจ.า
พนักงานท.องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ กองช2าง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ.าพนักงานท.องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค,การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด ปลัด
องค,การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด และหัวหน�าส�วนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป"นหน2วยงานบริหารราชการองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหน.าท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะให.แก2ประชาชนในท.องถ่ิน ตามอํานาจหน.าท่ี
ของเทศบาล ท้ังท่ีเป"นหน.าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน.าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให.แก2องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ หน.าท่ีตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให.องค?การบริหารส2วนตําบล มีหน.าท่ีต.องทําอีกมากมาย ในการให.บริการสาธารณะ
แก2ประชาชน ผู.มารับบริการ ติดต2อกับหน2วยงานต2างๆ ขององค?การบริหารส2วนตําบล นั้น มักจะประสบ
ป@ญหาด.านการอํานวยความสะดวกในการติดต2อราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู2กับฝuาย
บริหาร ไม2มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน.าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน.า
หน2วยงานระดับสํานัก กอง และฝuายต2างๆ ซ่ึงเป"นอุปสรรคอย2างยิ่งต2อการให.บริการ ทําให.การบริการเกิด
ความ ล2าช.า ประชาชนไม2ได.รับความสะดวกอันอาจเป"นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ.าหน.าท่ี ส2งผลให.ระบบการให.บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให.
เป"นไปตามพระราชบัญญัติองค?การบริหารส2วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69 วรรคท.าย ท่ีกําหนดให.การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจ หน.าท่ีขององค?การบริหารส2วนตําบล ต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน 
โดยใช.วิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว2าด.วยหลักเกณฑ? และวิธีการบริหาร
กิจการบ.านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให.การบริหาร ราชการเพ่ือให.เกิด
ประโยชน?สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต2อภารกิจของรัฐ ไม2มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป"น ประชาชนได.รับการอํานวยความสะดวกและได.รับการตอบสนองความต.องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ.มค2า ตาม พระราชบัญญัติองค?การบริหารส2วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 59  ท่ี
กําหนดให.นายกองค?การบริหารส2วนตําบล มีอํานาจหน.าท่ีในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เก่ียวกับราชการ
ของ องค?การบริหารส2วนตําบล มาตรา 60 กําหนดให.นายกองค?การบริหารส2วนตําบล ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการ ขององค?การบริหารส2วนตําบล และเป"นผู.บังคับบัญชาพนักงาน องค?การ
บริหารส2วนตําบล และลูกจ.างขององค?การบริหารส2วนตําบล มาตรา 60 นายกองค?การบริหารส2วนตําบล 
มีอํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให.แก2รองนายกท่ีองค?การบริหารส2วนตําบล ได.รับแต2งต้ังในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกองค?การบริหารส2วนตําบล ได. มาตรา 60/1  กําหนดให.ปลัดองค?การ
บริหารส2วนตําบล เป"นผู.บังคับบัญชาพนักงานองค?การบริหารส2วนตําบล และลูกจ.างองค?การบริหารส2วน
ตําบล รองจากนายกองค?การบริหารส2วนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค?การ
บริหารส2วนตําบล ให.เป"นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน.าท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ี
นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค?การบริหารส2วนตําบล จังหวัด
เชียงใหม2 เรื่อง หลักเกณฑ?และ เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดเชียงใหม2 ดังนั้น 
เพ่ือให.การบริหารราชการเป"นไปตามหลักการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต.องการของ 
ประชาชน ลดข้ันตอนการให.บริการและไม2สร.างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ2งยาก จึงจําเป"นต.องมีมาตรการ 
การมอบหมายอํานาจ หน.าท่ีขององค?การบริหารส2วนตําบล ข้ึน  
 
 



๘๘ 

 

3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือเป"นการลดข้ันตอนการให.บริการประชาชนให.ได.รับความสะดวก รวดเร็ว เป"นธรรม 
ตอบสนองความต.องการ ของประชาชน  
   3.2 เพ่ือให.ประชาชนมีความพึงพอใจในการให.บริการจากหน2วยงาน  
   3.3 เพ่ือเป"นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู.บริหารทุกระดับ  
   3.4 เพ่ือปBองกันการผูกขาดอํานาจหน.าท่ีในการใช.ดุลยพินิจอันอาจเป"นเหตุแห2งการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน ตําแหน2งหน.าท่ีราชการ  
4. เป6าหมาย  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน.าส2วนราชการ 
จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด.วย นายกองค?การบริหารส2วนตําบล มอบหมายให.รองนายกองค?การบริหารส2วน
ตําบล นายกองค?การบริหารส2วนตําบล มอบหมายให.ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล รองปลัด องค?การ
บริหารส2วนตําบล และหัวหน.า ส2วนราชการ ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล มอบหมายให.รองปลัดองค?การ
บริหารส2วนตําบล และปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล มอบหมายให.หัวหน.าส2วนราชการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบล 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข.อบังคับ
และหนังสือ สั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจ.งเวียนให.ทุกส2วนราชการและผู.รับมอบอํานาจให.ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ?ให.ประชาชนทราบ  
   6.4 ให.ผู.รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได.รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให.ผู.ท่ีเก่ียวข.องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม2น.อยกว2า 
4 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ,  
    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได.รับอยู2ในระดับดี  
    - ประชาชนได.รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน.าท่ีอันเป"นช2องทางแห2ง
การทุจริต 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก�หน�วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให�เปBนท่ี
ประจักษ,  
2.4.1 ยกย�องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย, สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
1. ช่ือโครงการ : โครงการพ�อ – แม�ดีเด�น  
2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปb เป"นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป"นวันพ2อแห2งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปb เป"นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ.าสิริกิต? พระราชชนนี เป"นวันแม2แห2งชาติ ซ่ึงองค?การบริหารส2วนตําบล ได.
กําหนดเป"นนโยบายในการจัดงานวันพ2อวันแม2แห2งชาติเป"นประจําทุกปbติดต2อกันมาเพ่ือน.อมลํารึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ.าสิริกิต? 
พระราชชนนี ท่ีทรงมีต2อพสกนิกรชาวไทยอย2าง นานัปการ พระองค?ทรงเป"นพ2อและแม2ของปวงชนชาว
ไทยท่ีเปb�ยมล.นด.วยพระเมตตา ทรงห2วงใยอย2างหาท่ีเปรียบมิได. และเป"น การเผยแพร2พระคุณของพ2อและ
แม2ท่ีมีต2อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพ่ือให.เป"นไปตามพระราชบัญญัติองค?การบริหารส2วนตําบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67  ท่ีกําหนดให.องค?การบริหารส2วนตําบล มีหน.าท่ีส2งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี 
เยาวชน ผู.สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค?การบริหารส2วนตําบล มีแนวทางในการปฏิบัติงานให.
สอดคล.องกับสํานักงาน คณะกรรมการปBองกันและปราบปรามการทุจริตแห2งชาติ การบริหารราชการเพ่ือ
ปBองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก2 หน2วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให.เป"นท่ี
ประจักษ? โดยการยกย2องเชิดชูเกียรติผู.ท่ีมีความซ่ือสัตย? สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย2องเชิดชูเกียรติผู.
ท่ีให.ความช2วยเหลือกิจการสาธารณะของท.องถ่ิน ดังนั้นองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึงได.จัด
กิจกรรมวันพ2อ วันแม2แห2งชาติ คือการคัดเลือกพ2อและแม2ดีเด2นในพ้ืนท่ี องค?การบริหารส2วนตําบล เพ่ือ
มอบโล2 ประกาศเกียรติคุณฯ เป"นการสร.างแบบฉบับท่ีดีให.ปรากฏแก2สาธารณชน และให.สังคมได.ตระหนัก
ถึงหน.าท่ีอันสําคัญยิ่งของพ2อ และแม2 ท่ีสําคัญเพ่ือเป"นแบบอย2างท่ีดีของคนในชุมชนต2อไป  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือยกย2องเชิดชูเกียรติแก2พ2อ แม2 ผู.มีความซ่ือสัตย? สุจริต ต้ังม่ันอยู2ในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  
   3.2 เพ่ือให.พ2อ แม2 ท่ีได.รับการคัดเลือกได.เป"นแบบอย2างท่ีดีแก2บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  
4. เป6าหมาย จัดพิธีมอบโล2ประกาศเกียรติคุณแก2พ2อ แม2ดีเด2น จํานวน 2 ครั้ง/ปb ครั้งละ 36 คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงาน องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ?และวิธีการคัดเลือกพ2อ แม2 ดีเด2น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะ
ได.รับการคัดเลือกให.เป"น พ2อ แม2 ดีเด2น ประจําปb เพ่ือประกาศให.ประชาชนทราบ  
   6.2 แจ.งประกาศหลักเกณฑ?ในการคัดเลือกให.ทุกชุมชนในเขตองค?การบริหารส2วนตําบล 
จํานวน 9 หมู2บ.าน เพ่ือให.แต2ละหมู2บ.าน ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเข.ารับการ
คัดเลือกในชั้นต.นมายังองค?การบริหารส2วนตําบล เพ่ือให.คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได.พิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง  
   6.3 แต2งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน.าท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผู.ท่ีถูกเสนอ
ชื่อจากชุมชนต2างๆ ภายในเขตองค?การบริหารส2วนตําบล  
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   6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ2อ แม2 ดีเด2นท่ีผ2านการกลั่นกรองด.านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให.ผู.บริหารทราบ และเห็นชอบ  
   6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล2 ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระเจ.าอยู2หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ.าสิริกิตต์ิ
พระบรมราชินีนาถ จํานวน 2 ครั้ง/ปb โดยเชิญผู.ว2าราชการ จังหวัดสมุทรปราการมาเป"นประธานในพิธี
มอบโล2  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   10.1 ผลผลิต - มีพ2อแม2ดีเด2น ท่ีได.รับเชิดชูเกียรติไม2น.อยกว2าร.อยละ 80 ของจํานวน
กลุ2มเปBาหมาย  
   10.2 ผลลัพธ, - พ2อ แม2ดีเด2นท่ีได.รับมอบโล2ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม2น.อยกว2า
ระดับดี - มีพ2อ แม2ดีเด2น ท่ีเป"นบุคคลต.นแบบแก2บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก2สตรีดีเด2น  
2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกปb จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรี
สากลและระลึกถึงความ เป"นมาแห2งการต2อสู.เพ่ือให.ได.ซ่ึงความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการ
พัฒนาและจัดต้ังข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ.าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 
สิงหาคม ซ่ึงเป"นวันเฉลิมพระชนม?พรรษาของพระองค? ด.วยสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให.คนไทยได.มีโอกาส และได. พระราชทานให.วันท่ี 1 
เดือนสิงหาคมเป"น วันสตรีไทย ของทุกปb เพ่ือให.ผู.ให.ผู.หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู. ความสามารถ ใน
การพัฒนาประเทศควบคู2ไปกับการสร.างความเข.มแข็งให.สถาบันสังคม และให.สามารถเทียบเท2าสตรีสากล
ของหลายประเทศ ท่ีเจริญแล.ว เพ่ือให.เป"นไปตามพระราชบัญญัติองค?การบริหารส2วนตําบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 67  ท่ีกําหนดให.องค?การบริหารส2วนตําบล มีหน.าท่ีส2งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู.สูงอายุ 
และคนพิการ ประกอบกับองค?การบริหารส2วนตําบล มีแนวทางในการปฏิบัติงานให.สอดคล.องกับ
สํานักงาน คณะกรรมการปBองกันและปราบปรามการทุจริตแห2งชาติการบริหารราชการเพ่ือปBองกันการ
ทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก2 หน2วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให.เป"นท่ีประจักษ? โดย
การยกย2องเชิดชูเกียรติผู.ท่ีมีความซ่ือสัตย? สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย2องเชิดชูเกียรติท่ีให.ความ
ช2วยเหลือกิจการสาธารณะของท.องถ่ิน ดังนั้น เทศบาลจึงได.จัดให.มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด2น โดย
การมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด2นให.กับสตรีท่ีมี คุณสมบัติ ดังนี้  
   1. เป"นผู.มีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย? สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป"นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม  
   2. เป"นผู.ทําคุณประโยชน?ต2อสังคม และประเทศชาติอย2างเด2นชัด สมควรเป"นแบบอย2างแก2คน
ท่ัวไป  
   3. เป"นผู.ทําประโยชน?ต2อสังคมและประเทศชาติ ในด.านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
การสาธารณสุข สังคม สงเคราะห? ฯลฯ ด.วยความเสียสละ เป"นท่ียอมรับของสังคมและสมควรเป"น
แบบอย2างแก2คนท่ัวไป  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือยกย2องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซ่ือสัตย? สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให.อยู2ในสังคม
ได.อย2างภาคภูมิใจ  
   3.2 เพ่ือยกย2องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเป"นประโยชน?ต2อสังคม ให.มีขวัญและ
กําลังใจในการบําเพ็ญตน ท่ีเป"นประโยชน?ต2อสังคมสืบไป  
4. เป6าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให.แก2สตรีได.รับการคัดเลือกเป"นสตรีดีเด2น จํานวน  1  คน     
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ?และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด2น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได.รับ
การคัดเลือกให.เป"นสตรี ดีเด2นประจําปb เพ่ือประกาศให.ประชาชนทราบ  
   6.2 แจ.งประกาศหลักเกณฑ?ในการคัดเลือกให.สมาชิกชมรมสตรีองค?การบริหารส2วนตําบล
บ.านกาด ทราบท่ัวกัน เพ่ือให.แต2ละตําบล ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเข.ารับ
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การคัดเลือกในชั้นต.นมายังองค?การบริหารส2วนตําบล เพ่ือให.คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได.
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
   6.3 แต2งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน.าท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผู.ท่ีถูกเสนอ
ชื่อจากแต2ละตําบลภายใน เขตองค?การบริหารส2วนตําบล  
   6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด2นท่ีผ2านการกลั่นกรองด.านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให.ผู.บริหารทราบ และเห็นชอบ  
   6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให.แก2สตรีดีเด2นตามระเบียบฯ ในวันสตรี
สากล จํานวน 1 ครั้ง/ปb โดยเชิญนายกองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป"นประธานในพิธี  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   10.1 ผลผลิต - สตรีดีเด2นผู.บําเพ็ญประโยชน?ต2อสังคมตามหลักเกณฑ?ท่ีกําหนดได.รับการยก
ย2องเชิดชูเกียรติ ไม2น.อยกว2าร.อยละ 80  
   10.2 ผลลัพธ, - สตรีดีเด2นผู.ได.รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู2ในระดับดี - มีสตรีท่ี
เป"นบุคคลต.นแบบท่ีดี ปรากฏต2อสังคมสืบไป 
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1. ช่ือโครงการ : ยกย�องเชิดชูเกียรติหน�วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให�เปBนท่ีประจักษ,  
2. หลักการและเหตุผล  
   สังคมในป@จจุบันอยู2ด.วยความเร2งรีบ แก2งแย2งแข2งขัน เพ่ือความอยู2รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ทําให.การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู.คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดป@ญหามากมายในป@จจุบัน ไม2ว2า
จะเป"นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค ส2วนรวมถึงป@ญหาการก2ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป"นการ
ส2งเสริมให.คนดีมีท่ียืนในสังคม สร.างแบบอย2างท่ีดีแก2คนรุ2นหลัง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึงจัด
ให.มีการยกย2อง เชิดชู เผยแพร2 ประชาสัมพันธ?และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก2ผู.กระทําความดี 
เพ่ือส2งเสริมสร.างขวัญและกําลังใจแก2คนดี เหล2านั้นให.ร2วมกันสร.างสรรค?สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเป"นแบบอย2าง เพ่ือปลุกกระแสการสร.างสังคมแห2งความดี อย2างเป"นรูปธรรม เนื่องจากความดี
และคุณธรรม เป"นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู2ความอยู2เย็นเป"นสุข   
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือยกย2องเชิดชูเกียรติแก2หน2วยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย? สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
   3.2 เพ่ือยกย2องเชิดชูเกียรติแก2หน2วยงาน/บุคคลท่ีให.ความช2วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท.องถ่ิน  
   3.3 เพ่ือยกย2องเชิดชูเกียรติแก2หน2วยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   3.4 เพ่ือสร.างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ.นให.ทุกภาคส2วนได.มีแบบอย2าง
ท่ีดีอันเป"น กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให.สังคมตระหนักถึงคุณค2าแห2งความดีมากยิ่งข้ึน  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต มีการยกย2องเชิดชูเกียรติแก2หน2วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป"นแบบอย2างท่ี
ดีจํานวนไม2น.อยกว2า 10 คน/ปb  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดให.มีการเผยแพร2 ประชาสัมพันธ?ยกย2องเชิดชูเกียรติหน2วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติ
ตนให.เป"นท่ีประจักษ?ผ2าน ทางสื่อช2องทางต2างๆ ได.แก2 วารสารองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เว็บไซต?
องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด สื่อสังคม (Social Media) เป"นต.น  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, จํานวนหน2วยงาน/บุคคลท่ีได.รับการยกย2องเชิดชูเกียรติ  
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2.4.2 ยกย�องเชิดชูเกียรติท่ีให�ความช�วยเหลือกิจการสาธารณะของท�องถ่ิน 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก�คณะกรรมการชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด.วยองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป"นองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
จํานวน 26 ตารางกิโลเมตร ประกอบด.วย ๑ ตําบล 9  หมู2บ.าน มีประชากรท้ังสิ้น 2,592 คน ครัวเรือน
จํานวน 752 ครัวเรือน ในการ บริหารงานขององค?การบริหารส2วนตําบล มุ2งส2งเสริมให.ประชาชนใน
ท.องถ่ินได.เข.ามามีส2วนร2วมในการพัฒนางานและแก.ไขป@ญหาได.ตรงกับความ ต.องการของประชาชนมาก
ท่ีสุด ป@จจุบันเทศบาลตําบลหนองสรวง ได.จัดต้ังชุมชนไว.แล.ว จํานวน 9 ชุมชน เพ่ือให.เป"นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ท่ีบัญญัติให.ประเทศไทย
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย?ทรงเป"นประมุข และพระราชบัญญัติองค?การ
บริหารส2วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามหน.าท่ี ขององค?การบริหารส2วนตําบล 
ต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน โดยใช.หลักการบริหารกิจการบ.านเมืองทีดีและคํานึงถึงการมี
ส2วนร2วม ของประชาชน มาตรา 67  กําหนดให.องค?การบริหารส2วนตําบล มีหน.าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติให.เป"นหน.าท่ีขององค?การบริหารส2วนตําบล และ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให.แก2องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) กําหนดให.องค?การ
บริหารส2วนตําบล มีอํานาจและหน.าท่ีส2งเสริมการมีส2วนร2วมของราษฎรในการพัฒนาท.องถ่ิน ประกอบกับ
มีหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0413/ว 1553 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค?ท่ีจะ
ให.มีคณะกรรมการชุมชนเข.ามา เป"นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต2างๆ ทําหน.าท่ีในการประสานงานกับ
เทศบาลและหน2วยงานอ่ืนๆ รวมตลอดท้ังการดูแล ทุกข?สุขของพ่ีน.องประชาชนในชุมชน เนื่องจาก
คณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในแต2ละชุมชนต2างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ 
ปฏิบัติหน.าท่ีโดยไม2ได.รับค2าตอบแทน ประกอบกับองค?การบริหารส2วนตําบล มีแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให.สอดคล.องกับสํานักงานคณะกรรมการ ปBองกันและปราบปรามการทุจริตแห2งชาติการบริหารราชการ
เพ่ือปBองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก2หน2วยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให.เป"น
ท่ีประจักษ? โดยการยกย2องเชิดชูเกียรติผู.ท่ีมีความซ่ือสัตย? สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย2องเชิดชูเกียรติ
ท่ีให.ความช2วยเหลือกิจการสาธารณะของท.องถ่ิน ดังนั้น องค?การบริหารส2วนตําบล จึงได.จัดให.มีกิจกรรม
การมอบประกาศเกียรติคุณแก2คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน.าท่ีครบวาระการ
ดํารงตําแหน2ง  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือยกย2องเชิดชูเกียรติแก2คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน.าท่ี
เป"นกรรมการชุมชนมา ด.วยดี จนครบวาระการดํารงตําแหน2ง  
   3.2 เพ่ือยกย2องเชิดชูสตรีแก2คณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป"นประโยชน?ต2อ
สังคมให.มีขวัญและกําลังใจ  
4. เป6าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให.แก2คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน.าท่ี
จนครบวาระการดํารง ตําแหน2ง จํานวน 9 หมู2บ.าน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ห.องประชุมองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
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   6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการดํารงตําแหน2ง  
   6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ  
   6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก2คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ.าน   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   10.1 ผลผลิต - คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน.าท่ีจนครบวาระ 
4 ปb ได.รับการยกย2องเชิดชูเกียรติ ไม2น.อยกว2าร.อยละ 100  
   10.2 ผลลัพธ,  
          - คณะกรรมการชุมชนผู.ได.รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู2ในระดับดี  
          - มีคณะกรรมการชุมชนต.นแบบท่ีดี ด.านการบําเพ็ญประโยชน?สาธารณะในท.องถ่ิน 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกย�องและเชิดชูเกียรติแก�บุคคล หน�วยงาน องค,กรดีเด�น ผู�ทําคุณประโยชน,
หรือเข�าร�วมใน กิจกรรมขององค,การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด 
2. หลักการและเหตุผล  
   การส2งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให.เกิดข้ึนในหน2วยงานและสังคม ถือเป"นการสร.างรากฐาน
อันสําคัญในการพัฒนา สังคมสู2ความอยู2เย็นเป"นสุข โดยเฉพาะเน.นการส2งเสริมและสนับสนุนให.คน
ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล.าหาญ ซ่ือสัตย?
สุจริต และเสียสละเพ่ือส2วนรวม ถือว2าเป"นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือส2งเสริมให.บุคลากร 
หน2วยงานท่ีมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานด.วยความซ่ือสัตย? สุจริต ทําความดีอย2างต2อเนื่องเป"น แบบอย2าง
แก2ประชาชนตําบลหนองสรวง ผู.ท่ีทําคุณประโยชน?หรือเต็มใจเข.าร2วมในกิจกรรมขององค?การบริหารส2วน
ตําบลบ.านกาด อย2างสมํ่าเสมอ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึงจัดกิจกรรมยกย2องและเชิดชูความดี 
ความซ่ือสัตย? สุจริต และการต2อต.านการทุจริตแก2บุคคล หน2วยงาน องค?กรดีเด2น ผู.ทําความดี มีความ
ซ่ือสัตย?สุจริต และผู.ทําคุณประโยชน?หรือเข.าร2วมในกิจกรรมขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด โดย
การมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพ่ือยกย2องบุคคลผู.เสียสละและทําคุณประโยชน?ให.กับองค?การบริหารส2วน
ตําบล ท่ีควรได.รับการยกย2องชมเชย และเป"นบุคคลตัวอย2าง และจัดกิจกรรมรณรงค? เผยแพร2 
ประชาสัมพันธ? ให.ประชาชน หน2วยงาน องค?กรในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีค2านิยม ยก
ย2อง เชิดชู และเห็นคุณค2าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือสร.างขวัญและกําลังใจแก2ผู.ทําคุณประโยชน? และมีส2วนร2วมในกิจกรรมขององค?การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
   3.2 เพ่ือส2งเสริมการสร.างแรงจูงใจให.ประชาชน หน2วยงาน องค?กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ตระหนักถึงความซ่ือสัตย?สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน?ส2วนรวม  
   3.3 เพ่ือรณรงค? เผยแพร2 ประชาสัมพันธ? ให.ประชาชน หน2วยงาน องค?กรในเขตองค?การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีค2านิยม ยกย2อง เชิดชู และเห็นคุณค2าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 
 4. เป6าหมาย/ผลผลิต  
   - ประชาชน หน2วยงาน องค?กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค?การบริหารส2วนตําบล
บ.านกาด 
   - ผู.ทําคุณประโยชน? และมีส2วนร2วมในกิจกรรมขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ตําบลบ.านกาด อําเภอแม2วาง จังหวัด
เชียงใหม2    
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร.างมาตรการร2วมกันในการกําหนด
หลักเกณฑ?การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน2วยงาน องค?กรดีเด2น  
   6.2 คัดเลือกและประกาศยกย2องบุคคล หน2วยงาน องค?กรทําความดี เพ่ือให.เป"นแบบอย2าง   
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   6.3 จัดกิจกรรมยกย2องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก2บุคคล หน2วยงาน องค?กรดีเด2นท่ี
ผ2านการคัดเลือกและได. คะแนนสูงสุด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 ยกย2องและเชิดชูเกียรติแก2บุคคล หน2วยงาน องค?กรดีเด2น ผู.ทําคุณประโยชน?หรือเข.า
ร2วมในกิจกรรมของ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
   10.2 ประชาชน หน2วยงาน องค?กรในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีค2านิยม ยก
ย2อง เชิดชู และเห็นคุณค2าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในป@จจุบันสังคมไทยให.ความสําคัญกับการมีส2วนร2วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส2วนร2วมตามท่ี บัญญัติไว.ในรัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป"นการยกย2องเชิดชู
เกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค?กรท่ีให. การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด.านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีเป"นประโยชน?แก2ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป"น ขวัญกําลังใจให.บุคคลหรือองค?กรมี
ความมุ2งม่ัน ต้ังใจ ร2วมเป"นแกนนําในการส2งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ?มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติสืบไป กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู.มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู.ท่ีได.รับการ
คัดเลือกระดับหมู2บ.านเข.ารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต? และวัน
ผู.สูงอายุในทุกปbงบประมาณ เพ่ือเป"นขวัญกําลังใจ ให.ประชาชนมีความมุ2งม่ัน ช2วยเหลือสังคม และเป"น
แบบอย2างต2อบุคคลอ่ืนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือยกย2องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให.การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด.าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป"น ประโยชน?แก2ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย2างต2อเนื่องให.สังคมได.รับรู.  
   3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ?และเผยแพร2ผลงานของผู.ท่ีได.รับรางวัลให.เป"นตัวอย2างท่ีดีแก2
สาธารณชนต2อไป  
   3.3 เพ่ือเป"นขวัญและกําลังใจให.บุคคล เด็กและเยาวชน ร2วมสนับสนุนและส2งเสริมการ
ดําเนินงานด.านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย2างต2อเนื่องและกว.างขวางยิ่งข้ึน  
4. เป6าหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบ.านกาด  
5. สถานท่ีดําเนินการ ศาลาเอนกประสงค? หมู2 ๑ - 9 ตําบลบ.านกาด อําเภอแม2วาง จังหวัดเชียงใหม2  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธ?กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู.มีจิตสาธารณะ  
   6.2 ประสานกํานัน ผู.ใหญ2บ.าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู.เข.าร2วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู.มีจิต สาธารณะ  
   6.3 จัดทําเอกสารผู.ทําคุณประโยชน?ด.านต2างๆ เพ่ือเสนอผู.บังคับบัญชา ดังนี้  
    - ด.านช2วยเหลือสังคมดีเด2น (ประชาชน)  
    - ด.านถ2ายทอดภูมิป@ญญาท.องถ่ินดีเด2น การจักสาน (ประชาชน)  
    - ด.านถ2ายทอดภูมิป@ญญาท.องถ่ินดีเด2น เพลงพ้ืนบ.าน (ประชาชน)  
    - ด.านถ2ายทอดภูมิป@ญญาท.องถ่ินดีเด2น การสอนกลองยาว (ประชาชน)  
    - ด.านอนุรักษ?ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)  
   6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู.มีจิตสาธารณะ  
   6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู.มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู.บังคับบัญชา  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, ผู.ทําคุณประโยชน?ได.รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู.มีจิตสาธารณะ เพ่ือให.เป"น
แบบอย2างกับประชาชน 
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2.4.3 ยกย�องเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  
   เศรษฐกิจพอเพียง เป"นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ.าอยู2หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก2 พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว2า 25 ปb ต้ังแต2ก2อนวิกฤติการณ?ทางเศรษฐกิจ 
และเม่ือภายหลังได.ทรงเน.นย.�าแนวทางการ แก.ไขเพ่ือให.รอดพ.นและสามารถดํารงอยู2ได.อย2างม่ันคงและ
ยั่งยืนภายใต.กระแสโลกาภิวัฒน?และความเปลี่ยนแปลงต2างๆ ซ่ึง การเกษตรในสมัยก2อน เกษตรกรจะทํา
การผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล.อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ท้ัง
พืชผัก ไม.ผล ไม.ยืนต.น พืชสมุนไพร พืชใช.สอย ในลักษณะของสวนผสม ต2อมามีการพัฒนาเป"นการเกษตร
เพ่ือ การบริโภคและจําหน2าย ทําให.ต.องใช.ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต.นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบ
กับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําให.ต.องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน2ายใน
ลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได.จึงเป"นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน2าสนใจ 
เนื่องจากเป"นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป"นการใช.พ้ืนท่ีเล็กๆ ให.เกิด ประโยชน? ปลอดภัยจากการใช.
สารเคมีและสารพิษตกค.าง ทําให.สภาพแวดล.อมของบริเวณบ.านน2าอยู2น2าอาศัย และท่ีสําคัญ สามารถใช.
บริโภคในครัวเรือนเป"นการลดรายจ2ายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือน สามารถขายเป"นการเพ่ิมรายได.ให.แก2ครอบครัวอีกด.วย ต้ังแต2ปb 2558 ได.เกิดภาวะฝนท้ิงช2วง
และปริมาณน้ําฝนท่ีมีน.อยกว2าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล.ง ทําให.เกษตรกรในพ้ืนท่ี ชลประทานส2วนใหญ2ไม2
สามารถทํานาปรังได. แต2ยังมีเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีอยู2ใกล.กับคลองส2งน้ํา ประมาณ 500 ไร2 เกษตรกร เหล2านี้
จะอาศัยน้ําจากชลประทานในช2วงแรกของการปล2อยน.�าจนถึงช2วงเก็บเก่ียว เกษตรกรได.รับทราบถึง
สถานการณ?ภัยแล.งดี และได.ดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได.มีการลดพ้ืนท่ีการทํานาปรังลงอย2าง
มาก โดยองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ได.ส2งเสริมการให.ความรู.และการสนับสนุนป@จจัยการผลิต ซ่ึงมี
เกษตรกรสมัครใจเข.าร2วมโครงการฯ โดยพืชท่ีใช.น้ําน.อยเพ่ือปลูก ทดแทนการปลูกข.าวนาปรัง อาทิ พืช
ตระกูลถ่ัว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซ่ึงการท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีหันมาปลูกพืชใช.น.�าน.อย แทนการปลูก
ข.าวนาปรังนั้น จะเห็นได.ว2าใช.น้ําน.อยกว2าการปลูกข.าว เช2น พ้ืนท่ีทําน้ํา 1 ไร2 ใช.น้ํา 1,738 ลูกบาศก?เมตร 
ขณะท่ี พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด 1 ไร2 ใช.น้ํา 583 ลูกบาศก?เมตร เป"นต.น จึงเป"นวิธีหนึ่งของการดําเนินการ
มาตรการช2วยเหลือเกษตรกรท่ี ได.รับผลกระทบจากภัยแล.งในพ้ืนท่ีตําบลบ.านกาดอย2างยั่งยืนองค?การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด ได.เห็นความสําคัญของการส2งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจาก การดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป"นลําดับแรก จึงได.ร2วมกับศูนย?บริการและถ2ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองสรวงคัดเลือก ประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีสามารถลดการใช.ทรัพยากรน้ําและต.นทุนในการใช.จ2ายลงได. และ สามารถนําผลิตผลท่ีเหลือ
จากการบริโภคไปเพ่ิมราบได.อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหาร จัดการน้ํา
ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล.งให.สอดคล.องกับปริมาณน้ําต.นทุนและสถานการณ?ท่ีเก่ียวข.องเพ่ือเป"นตัวอย2าง 
ตลอดจน สามารถถ2ายทอดความรู.เพ่ือช2วยเหลือเกษตรกรท่ีได.รับผลกระทบจากภัยแล.งให.มีรายได.จาก
กิจกรรมอ่ืนทดแทนอย2างยั่งยืน จึง ได.จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู.ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแต2งต้ังให.เป"นวิทยากรประจําศูนย?เรียนรู. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย?สาธิต
เกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเป"นตัวอย2างให.แก2เกษตรกรได.น.อมนําแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ.าอยู2หัวมาใช.ในการดําเนินชีวิตอีกด.วย  



๑๐๐ 

 

3. วัตถุประสงค,  
   เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู.ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให.เป"นตัวอย2างและเป"น
วิทยากร ประจําศูนย?เรียนรู. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย?สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ2ายทอด
ให.แก2เกษตรกร  
4. สถานท่ีดําเนินการ ศูนย?เรียนรู.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย?สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย?บริการฯ ประจําตําบลบ.านกาด  
   5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจําปb  
   5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต2งต้ังให.เป"นวิทยากรประจําศูนย?เรียนรู.โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย? สาธิตเกษตรผสมผสาน  
   5.4 ประชาสัมพันธ?ศูนย?เรียนรู.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย?สาธิตเกษตร
ผสมผสาน  
   5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ระยะเวลาดําเนินการ ระหว2างเดือนเมษายน – สิงหาคม ของทุกปbงบประมาณ 
7. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
8. ผู�รับผิดชอบโครงการฯ งานส2งเสริมการเกษตร สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด อําเภอ               
แม2วาง จังหวัดเชียงใหม2  
9. ตัวช้ีวัด  
   9.1 ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข.าร2วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   9.2 ตัวช้ีวัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ2ายทอดให.ความรู.ของศูนย?เรียนรู.โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย?สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย?เรียนรู.เกษตรผสมผสาน โดยวัดจาก
เปBาหมายเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเข.า ศึกษาโครงการฯ จํานวน 50 คน  
10. ผลลัพธ,  
   10.1 เกษตรกรท่ีผ2านการอบรมสมัครใจเข.าร2วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย2างเป"นรูปธรรม  
   10.2 ศูนย?เรียนรู.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย?สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย?
เรียนรู.เกษตรผสมผสานดําเนินงานอย2างเป"นรูปธรรมและเป"นศูนย?เรียนรู.มีชีวิตของตําบลบ.านกาด  
   10.3 ศูนย?เรียนรู.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย?สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และ
ศูนย?เรียนรู.เกษตร ผสมผสาน มีเกษตรกร 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได�ทราบ หรือรับแจ�งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ดําเนินการให�มีข�อตกลงระหว�างบุคลากรในองค,กรได�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความ ซ่ือสัตย, 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ�านเมืองท่ีดี  
 

 1 1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร2งใสในการดําเนินงานของหน2วยงานภาครัฐได.กําหนด
ดัชนีในการประเมินท่ี คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป"น
หลักรวมถึงข.อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึน ภายในหน2วยงานของภาครัฐ สาเหตุส2วนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากป@จจัยทางวัฒนธรรมของ องค?กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของต2างๆ ท่ีเอ้ือให.เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค?กรท่ี นําไปสู2การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค2านิยมและวัฒนธรรมขององค?กรให.กลายเป"นสิ่งท่ียอมรับได.ของผู.บริหารและ
เจ.าหน.าท่ี ภายในองค?กร โดยการสร.างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส2วนร2วมในการต2อต.าน
การทุจริตภายในองค?กร ของ ผู.บริหารและเจ.าหน.าท่ีถึงแม.จะเป"นสิ่งท่ียากต2อการดําเนินงานก็ตาม แต2เป"น
สิ่งสําคัญท่ีหน2วยงานต.องสร.างให.เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู2องค?กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร2งใสใน
การดําเนินงาน ตลอดจนเป"นการสร.างแนวร2วมในการต2อต.าน การทุจริตอันจะส2งผลต2อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด จึงได.จัดทํามาตรการ “จัดทําข.อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการ
ประเมินการ ปฏิบัติราชการด.วยความซ่ือสัตย? สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือ
เป"นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค?กรท่ีจะนําไปสู2การยกระดับคุณธรรมและความโปร2งใสในการ
ดําเนินงานให.สูงข้ึน  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.บุคลากรปฏิบัติราชการด.วยความซ่ือสัตย? สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี  
   3.2 เพ่ือให.ทุกส2วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือเสริมสร.างวัฒนธรรมองค?กรท่ีมีความโปร2งใส มีคุณธรรม  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค?กรปฏิบัติตามเกณฑ?ตัวชี้วัดข.อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําข.อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส2วนราชการระหว2างส2วนราชการกับผู.บริหาร
ท.องถ่ินท่ีมีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด.วยความซ่ือสัตย? สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ.านเมืองท่ีดี  

6.2 รวบรวมรายงานข.อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส2วนราชการเสนอผู.บริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธ?พร.อมแจ.งให.ทุกส2วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, มีการจัดทําข.อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการขององค,การบริหารส�วนตําบลบ�าน
กาด”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ2นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว2าการปฏิบัติหน.าท่ี ของส2วนราชการต.องใช.วิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย2างยิ่ง
ให.คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู.ปฏิบัติงานการมี ส2วนร2วมของประชาชนการเป{ดเผยข.อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสม ของแต2ละภารกิจ ประกอบกับ 
พระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กําหนดไว.ว2า เพ่ือประโยชน?ในการปฏิบัติราชการให.เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต2อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
กําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป"นลายลักษณ?อักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดให.ส2วนราชการ 
จัดให.มีคณะผู.ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส2วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให.บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู.รับบริการ ความ คุ.มค2าในภารกิจ ท้ังนี้
ตามหลักเกณฑ? วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด เทศบาลตําบลหนองสรวง จึงได.จัดให.มีการจัดทําข.อตกลง
และติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน ข.อตกลงการปฏิบัติราชการระหว2างนายกองค?การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด กับปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล และหัวหน.าสํานัก ปลัด/ผู.อํานวยการกอง 
และให.มีการลงนามจัดทําข.อตกลงทุกปb เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.การปฏิบัติราชการตามข.อตกลงการปฏิบัติราชการของหน2วยงานระดับสํานัก/
กอง/ฝuาย เป"นไปอย2างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  
   3.2 เพ่ือให.หน2วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝuาย มีความเข.าใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   3.3 เพ่ือใช.เป"นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝuาย ตาม
ข.อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปbงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔  
   3.4 เพ่ือให.หน2วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝuาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป"นข.อมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  
4. การประเมินผล 
   การปฏิบัติราชการตามข.อตกลงการปฏิบัติราชการของหน2วยงานระดับสํานัก/กอง/ องค?การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด ได.ทําข.อตกลงผลงานกับผู.ใต.บังคับบัญชาเป"นลายลักษณ?อักษรอย2างชัดเจน 
โดยจัดทํา ข.อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝuาย เพ่ือให.การดําเนินงานตามข.อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล2าวบรรลุ เปBาหมายอย2างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได.มีการลงนาม บันทึกข.อตกลงการปฏิบัติราชการระหว2าง
นายกองค?การบริหารส2วนตําบลกับปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล และปลัดองค?การ บริหารส2วนตําบลกับ
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หัวหน.าหน2วยงานในสังกัด พร.อมคณะทํางานได.ร2วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต2ละมิติ ดังนี้  
   1) การบริหารราชการเพ่ือให.เกิดประโยชน?สุขของประชาชน  
   2) การบริหารราชการเพ่ือให.เกิดผลสัมฤทธิ์ต2อภารกิจ  
   3) การบริหารราชการอย2างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ.มค2าในเชิงภารกิจ  
   4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
   5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต.องการของประชาชน  
   6) การพัฒนาความรู.และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝuายต2างๆ และผู.ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข.าใจเก่ียวกับตัวชี้วัด 
และกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?การบริหารกิจการ
บ.านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 
กุมภาพันธ? 2548  
   1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให.มีผลการปฏิบัติราชการอย2างเหมาะสม เช2น  
          - ศึกษาข.อมูล และเอกสารหลักฐานต2างๆ เช2น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวข.องกับการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัด เป"นต.น  
          - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู.กํากับดูแลตัวชี้วัด 
และผู.จัดเก็บข.อมูล เพ่ือให.การดําเนินการเป"นไปตามเปBาหมายท่ีกําหนด และการมีส2วนร2วมของผู.บริหาร
ของหน2วยงานในการกํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกล2าว  
     1.3 รับฟ@งความคิดเห็นของหน2วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให.การดําเนินงานบรรลุตาม
เปBาหมายหรือตัวชี้วัดท่ี กําหนด  
   1.4 วัดผลลัพธ?ท่ีได.จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค2าเปBาหมาย และเกณฑ?การให.คะแนน  
   1.5 ประสานงานกับหน2วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน เบ้ืองต.นไม2เป"นไปตามเปBาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแก.ไขให.การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปBาหมายท่ีกําหนดไว. 
๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได�รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู2ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู2ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู2ในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู2ในระดับพอใช. 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู2ในระดับปรับปรุง 1 

  
 
 



๑๐๔ 

 

2.5.2 มีการให�ความร�วมมือกับหน�วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได�ดําเนินการตามอํานาจ หน�าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ให�ความร�วมมือกับหน�วยตรวจสอบท่ีได�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค,การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด  
2. หลักการและเหตุผล  
   องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ให.ความร2วมมือกับหน2วยตรวจสอบท่ีได.ดําเนินการตาม
อํานาจหน.าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป"นป@จจัยสําคัญช2วยให.การดําเนินงานตาม ภารกิจของ
องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช2วยปBองกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการดําเนินงานท่ี ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะให.ความร2วมมือ
กับหน2วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แล.ว องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
ยังให.ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด.วย โดยให.มีเจ.าหน.าท่ีตรวจสอบภายในทําหน.าท่ี ตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส2วนราชการ การให.
ความร2วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ2นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปb ได.
มอบหมายให. หน2วยงานผู.เบิก/หัวหน.าหน2วยคลัง มีหน.าท่ีให.คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก2เจ.าหน.าท่ี
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ2นดิน กรณีได.รับข.อทักท.วงให.หัวหน.าหน2วยงานผู.เบิก/หัวหน.าหน2วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข.อทักท.วงโดยเร็ว อย2างช.าไม2เกิน 45 วัน นับจากวันท่ีได.รับแจ.งข.อทักท.วง กรณีท่ีชี้แจงข.อ
ทักท.วงไปยัง สตง.แล.ว แต2 สตง.ยืนยันว2ายังไม2มีเหตุผลท่ีจะล.างข.อทักท.วง ก็จะ ดําเนินการชี้แจงเหตุผล
และรายงานให.ผู.ว2าราชการจังหวัดให.เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได.รับทราบผลการวินิจฉัย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด.วยการรับเงิน การเบิกจ2ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค?กร ปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 ในกรณี
ท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให.งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝuายนิติการและ 
ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน.าท่ีดําเนินการให.เป"นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร2งครัด            เท่ียงธรรม ไม2เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร.องเรียนกล2าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน.าท่ีโดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให.ความร2วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได.
ดําเนินการตามอํานาจหน.าท่ีเพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ องค?การบริหารส2วน
ตําบลบ.านกาด เพ่ือความโปร2งใส และปBองกันการทุจริต และผลการ บริหารงานท่ีผ2านมาในรอบ 10 ปb ไม2
พบการทุจริตแต2อย2างใด  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.เป"นมาตรการจัดการ กรณีได.รับทราบหรือรับแจ.ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   3.2 เพ่ือความโปร2งใส และปBองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝuาย จัดทําข.อตกลงการปฏิบัติราชการต2อผู.บริหาร  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   - ทุกสํานัก/กอง/ฝuาย/งาน ให.ความร2วมมือกับหน2วยตรวจสอบท่ีได.ดําเนินการตามอํานาจ
หน.าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  



๑๐๕ 

 

   - ปฏิบัติตามข.อทักท.วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)    
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง/องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีมาตรการจัดการ กรณีได.รับทราบหรือรับแจ.ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   10.2 องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีความโปร2งใส และปBองกันการทุจริต ตาม
หลักการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ให�ความร�วมมือกับหน�วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค,กรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   กลไกการกํากับดูแลองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินตามกฎหมาย องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินแต2
ละประเภทได.ให. อํานาจข.าราชการในหน2วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู.ว2าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลให.องค?กรปกครองส2วน ท.องถ่ินดําเนินกิจการเป"นไปตามกฎหมายอย2างเคร2งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอํานาจหน.าท่ีท่ีกําหนดไว.ในกฎหมาย กลไกองค?กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช.อํานาจของ
องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน ซ่ึงในแง2ของการทุจริตจะเก่ียวข.อง กับการใช.จ2ายเงินไปโดยชอบด.วยกฎหมาย
ระเบียบข.อบังคับหรือไม2 หรือตรวจสอบเพ่ือให.นักการเมืองท.องถ่ินและองค?กร ปกครองส2วนท.องถ่ินดําเนิน
กิจการต2างๆ อย2างโปร2งใสและสุจริต ซ่ึงหน2วยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ2นดิน (สตง.) 
และคณะกรรมการปBองกันและปราบปรามการทุจริตแห2งชาติ (ป.ป.ช.) เป"นองค?กรท่ีมีหน.าท่ีสําคัญ ดังนั้น 
เทศบาลตําบลหนองสรวง  จึงได.มาตรการ “ให.ความร2วมมือกับหน2วยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือส2งเสริม
สนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน2วยงานภาครัฐและองค?กรอิสระท่ีมีหน.าท่ีตรวจสอบองค?กรปกครอง
ส2วนท.องถ่ินให.มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค,  
   เพ่ือส2งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน2วยงานภาครัฐและองค?กรอิสระท่ีมีหน.าท่ี
ตรวจสอบองค?กรปกครอง ส2วนท.องถ่ินให.มีประสิทธิภาพ  
4. เปBาหมาย/ผลผลิต  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จาก
หน2วยงานภาครัฐและองค?กรอิสระเป"นอย2างมี ประสิทธิภาพ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ ให.ความร2วมมือกับหน2วยงานตรวจสอบท้ังจากผู.กํากับดูแลและองค?กรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ2นดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปb หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ    
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ให.ความร2วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จากหน2วยงานภาครัฐ และองค?กรอิสระ   
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

2.5.3 ดําเนินการให�มีเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให�เปBนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร�องเรียน
กล�าวหาบุคลากรในองค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต�งตั้งผู�รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด.วยองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีนโยบายใช.หลักธรรมาภิบาลส2งเสริมให.ภาค
ประชาชนเข.ามามีส2วนร2วมโดยเป{ดโอกาสให.ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร.องเรียน แจ.งเบาะแส เสนอ
ข.อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคําร.องเรียนผ2านช2องทางต2างๆ ได.แก2 ระบบ อินเตอร?เน็ต ทางโทรศัพท? หรือแจ.ง
เบาะแสด.วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให.การดําเนินการรับเรื่องร.องเรียนเป"นไปด.วยความเรียบร.อย สามารถแก.ไข
ความเดือดร.อนของประชาชน ได.อย2างมีประสิทธิภาพ จึงได.แต2งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่อง
ร.องเรียนประจําองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด รวมถึงจัดทําคู2มือ ดําเนินการเรื่องร.องเรียนของ
องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได.รับทราบหรือรับแจ.งเรื่อง
ร.องเรียนต2างๆ เจ.าหน.าท่ีรับผิดชอบได.ถือปฏิบัติให.เป"นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือจัดให.มีเจ.าหน.าท่ีผู.รับผิดชอบดําเนินการรับแจ.งเรื่องร.องเรียนต2างๆ  
   3.2 เพ่ือจัดให.มีมาตรการจัดการในกรณีได.รับทราบหรือรับแจ.งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป"นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานท่ีสอดคล.องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ?เก่ียวข.องอย2างถูกต.อง  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต2งต้ังเจ.าหน.าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร.องเรียน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดผู.รับผิดชอบเรื่องร.องเรียน  
   6.2 จัดทําคู2มือดําเนินการเรื่องร.องเรียนขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
   6.3 จัดประชุมให.ความรู.เจ.าหน.าท่ีผู.รับผิดชอบเรื่องร.องเรียนเพ่ือใช.เป"นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการ แก.ไขป@ญหาเรื่องร.องเรียนท่ีได.รับจากช2องทางการร.องเรียนต2างๆ ให.เป"นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร2งใสและเป"นธรรม  
   6.4 เผยแพร2กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร.องเรียนขององค?การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด ให.ผู.รับบริการ ผู.มีส2วนได.เสีย คู2สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน2วยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหน2วยงาน สามารถเข.าใจและใช.ประโยชน?จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล2าว
ได.ตรงกับความต.องการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, เจ.าหน.าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร.องเรียนดําเนินการจัดการเรื่อง
ร.องเรียนขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ตามคู2มือ ดําเนินการเรื่องร.องเรียนขององค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล.องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ? 
ท่ีเก่ียวข.องอย2างถูกต.อง 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล�าวหาเจ�าหน�าท่ีของ องค,การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด ว�าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน�าท่ีโดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห2งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปBองกันและ
แก.ไขป@ญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได.กําหนดให.ทุกส2วนราชการและหน2วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางปBองกันและแก.ไขป@ญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส2วนราชการและหน2วยงานของรัฐ โดย
มุ2งเน.นการสร.างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส2งเสริมการ มีส2วนร2วมจากทุกภาคส2วนในการ
ตรวจสอบเฝBาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให.เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได. ประกอบกับนโยบายของ พลเอก
ประยุทธ? จันทร?โอชา นายกรัฐมนตรี ได.แถลงนโยบายของรัฐบาลต2อสภานิติบัญญัติแห2งชาติ เม่ือวันท่ี 12 
กันยายน 2557 ก็ได.กําหนดให.มีการบริหารราชการแผ2นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปBองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป"นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให.การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห2งชาติ ในการ ปBองกันและแก.ไขป@ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป"นไป
อย2างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตําบลหนองสรวง  จึงได.จัดทํา มาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง
ร.องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล2าวหาเจ.าหน.าท่ีของเทศบาลตําบลหนองสรวง  ว2าปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน.าท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือให.ประชาชนหรือผู.มีส2วนได.เสียได.ทราบช2องทางการ 
ร.องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร.องเรียน และการตอบสนองต2อข.อร.องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของ ข.าราชการ และเป"นการสร.างเครือข2ายภาคประชาชนในการช2วยสอดส2องและเฝBาระวัง
มิให.เจ.าหน.าท่ีกระทําการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได.อีกทางหนึ่งด.วย  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือสร.างจิตสํานึกให.แก2พนักงานส2วนตําบล พนักงานครูองค?การบริหารส2วนตําบล 
บุคลากรทางการศึกษาใน องค?การบริหารส2วนตําบล พนักงานจ.างตามภารกิจและลูกจ.างขององค?การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   3.2 เพ่ือให.การตรวจสอบเรื่องร.องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป"นไปอย2าง
รวดเร็ว โปร2งใส เป"นธรรม  
4. เป6าหมาย  
   “เจ�าหน�าท่ี” หมายถึง พนักงานส2วนตําบล พนักงานจ.างตามภารกิจ และลูกจ.างขององค?การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
 5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ตําบลบ.านกาด อําเภอแม2วาง จังหวัดเชียงใหม2  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ?และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร.องเรียนว2ามีมูลและเข.า
องค?ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม2  
   6.2 แต2งต้ังคณะกรรมการสอบข.อเท็จจริง กรณีมีเจ.าหน.าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน.าท่ีโดยมิชอบ  
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   6.3 กําหนดช2องทางการร.องเรียน แจ.งเบาะแสข.อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช2องทางการ ร.องเรียนให.ง2าย สะดวกและวิธีการคุ.มครองผู.ให.ข.อมูล เพ่ือเป"นหลักประกันและ
สร.างความม่ันใจแก2ผู.ให.ข.อมูล ในการให.ข.อมูลท่ี เป"นประโยชน?แก2หน2วยงาน  
   6.4 แจ.งผลการพิจารณาให.ผู.ร.องเรียนทราบผลและความคืบหน.าของการดําเนินการ            
ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ   
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   ตัวช้ีวัด ร.อยละของเรื่องร.องเรียนของเจ.าหน.าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ผลลัพธ, ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝBาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
เจ.าหน.าท่ี 
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มิติท่ี 3 การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให�มีและเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารในช�องทางท่ีเปBนการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนได�มี 
ส�วนร�วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�ทุกข้ันตอน  
3.1.1 จัดให�มีศูนย,ข�อมูลข�าวสารตามกฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของทางราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย,ข�อมูลข�าวสารขององค,การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด ให�มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา 9 แห2งพระราชบัญญัติข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให.
หน2วยงานของรัฐต.องจัดให.มี ข.อมูลข2าวสารของราชการอย2างน.อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว.ให.ประชาชน
เข.าตรวจดูได. ณ ท่ีทําการของหน2วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข.อมูลข2าวสารและ
ให.บริการว2า “ศูนย?ข.อมูลข2าวสาร” โดยมีเจตนารมณ?ให.ประชาชนมีโอกาส อย2างกว.างขวางในการได.รับ
ข2าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต2างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให.การดําเนินการดังกล2าวเป"นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึงได.ให.มีสถานท่ีสําหรับประชาชน เข.าตรวจดูข.อมูลข2าวสาร
ซ่ึงได.รวบรวมไว. โดยจัดเป"นศูนย?ข.อมูลข2าวสารองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ให.บริการ ณ 
ศูนย?บริการร2วม องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด โดยมีงานศูนย?บริการข.อมูลฝuายประชาสัมพันธ? กอง
วิชาการและแผนงาน เป"นผู.รับผิดชอบข.อมูลข2าวสารต2างๆ ท่ีประชาชน สามารถเข.าตรวจดูได. เพ่ือ
ประชาชนจะได.สามารถรับรู.สิทธิและหน.าท่ีของตนอย2างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช.สิทธิ ทาง
การเมืองได.โดยถูกต.องตรงกับความเป"นจริง ในการรักษาประโยชน?ของตนต2อไป  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารอันเป"นประโยชน?แก2ประชาชนอย2างครบถ.วน ถูกต.องและไม2
บิดเบือนข.อเท็จจริง  
   3.2 เพ่ือเพ่ิมช2องทางให.ประชาชนได.มีส2วนร2วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค,การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
 4. เป6าหมาย/ผลผลิต ศูนย?ข.อมูลข2าวสารองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จํานวน 1 แห2ง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ณ ศูนย?ข.อมูลข2าวสารขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด (ภายในศูนย?บริการร2วม
องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด)  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 มีการจัดต้ังศูนย?ข.อมูลข2าวสารและจัดสถานท่ีให.ประชาชนเข.าตรวจดูข.อมูล  
   6.2 มีการแต2งต้ังเจ.าหน.าท่ีผู.รับผิดชอบเป"นป@จจุบัน  
   6.3 มีการจัดวางเอกสารข.อมูลข2าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป"นไปตาม
หลักเกณฑ? วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎข.อบังคับท่ี กําหนดให.องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินต.องเผยแพร2
ให.ประชาชนทราบและตรวจสอบได. ข.อมูลครบตามรายการท่ีกําหนด  
   6.4 มีการจัดประชุมให.ความรู.แก2บุคลากรขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน เก่ียวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข.อมูล ข2าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.5 มีการให.ความรู.แก2ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.6 มีบริการอินเตอร?เน็ตสําหรับให.บริการประชาชนท่ัวไป  
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   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู.มารับบริการและสรุปผลเสนอผู.บริหาร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ   
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, จํานวนศูนย?ข.อมูลข2าวสารขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย,ข�อมูลข�าวสารขององค,การบริหารส�วนตําบล
บ�านกาด”  
2. หลักการและเหตุผล  
   อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห2งพระราชบัญญัติข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึง
บัญญัติไว.ว2าภายใต.บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน2วยงานของรัฐต.องจัดให.มีข.อมูลข2าวสารของ
ราชการอย2างน.อยดังต2อไปนี้ไว.ให.ประชาชนเข.า ตรวจดูได. ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ?และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนด และเพ่ือให.เป"นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
ความโปร2งใส การมี ส2วนร2วม สามารถตรวจสอบได.  
3. วัตถุประสงค,  
   1. เพ่ือให.เป"นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ว2าด.วย
ข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เรื่อง 
ค2าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข.อมูลข2าวสาร ของศูนย?ข.อมูลข2าวสารองค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด ข้ึน  
   2. เพ่ือให.บริการข.อมูลข2าวสารของราชการไว.ให.ประชาชนเข.าตรวจดู ศึกษา ค.นคว.า 
ตลอดจนเผยแพร2 จําหน2าย จ2ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน.าท่ีให.เป"นไปตามระเบียบนี้  
   3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให.กับประชาชนในการจัดระบบข.อมูลข2าวสาร ดังนี้  
    3.1 ข.อมูลข2าวสารท่ีลงพิมพ?ในราชกิจจานุเบกษา  
    3.2 ข.อมูลข2าวสารท่ีต.องจัดไว.ให.ประชาชนตรวจดูได.  
    3.3 ข.อมูลข2าวสารอ่ืน  
    3.4 ข.อมูลข2าวสารส2วนบุคคล  
4. เป6าหมาย  
   1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนย?ข.อมูลข2าวสารของราชการ จํานวน 1 แห2ง  
   2. ระเบียบองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ว2าด.วยข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 25
๕๕ จํานวน 1 ชุด  
   3. ประกาศองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เรื่องค2าธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาข.อมูลข2าวสารของ ศูนย?ข.อมูลข2าวสารองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จํานวน 1 ฉบับ  
   4. แบบคําร.องขอตรวจดูข.อมูลข2าวสาร จํานวน 1 ฉบับ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ภายในองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ  
   6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย?ข.อมูลข2าวสารของราชการ  
   6.2 เม่ืออนุมัติแล.ว แจ.งเวียนทราบภายในทุกส2วนราชการ  
   6.3 จัดทําร2างระเบียบฯ ว2าด.วยข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอต2อผู.บริหาร
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
   6.4 จัดทําร2างประกาศฯ เรื่องค2าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข.อมูล
ข2าวสาร เสนอต2อผู.บริหารเพ่ือ พิจารณาอนุมัติ  
   6.5 จัดทําร2างแบบคําร.องขอตรวจดูข.อมูลข2าวสาร เสนอต2อผู.บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
   6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต�ะ ตู.เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด    



๑๑๓ 

 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ เริ่มต้ังแต2เดือนสิงหาคม  เป"นต.นไป ณ สํานักงานองค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด 
 8. งบประมาณ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   1. มีการจัดต้ังศูนย?ข.อมูลข2าวสารของราชการองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ณ 
สํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
   2. มีการจัดระบบข.อมูลข2าวสารท่ีครบถ.วน ไว.สําหรับอํานวยความสะดวกให.กับประชาชน  
   3. มีประชาชนขอตรวจดูข.อมูลข2าวสารทางราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

    
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมให�ความรู�ตาม พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  
   คุณธรรม จริยธรรมเป"นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน2วยงานภาครัฐทุกแห2งพึงปฏิบัติเพ่ือให.
เกิดการบริหารจัดการท่ีดี และส2งเสริมองค?กรให.มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปร2งใส
การทํางานท่ีจําเป"นต.องมีในทุกหน2วยงาน โดยเฉพาะหน2วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะช2วยให.เกิด
ความโปร2งใสในการทํางานคือการเป{ดเผยข.อมูลข2าวสาร ตามท่ี รัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรู.หรือรับทราบข.อมูลข2าวสารของ ราชการว2า “บุคคลย2อมมี
สิทธิได.รับทราบข.อมูลหรือข2าวสารสาธารณะในครอบครองของหน2วยราชการ หน2วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส2วนท.องถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได.
ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข.อมูลข2าวสารของราชการว2าในระบอบประชาธิปไตย การให.
ประชาชนมีโอกาสกว.างขวางในการ ได.รับข.อมูลข2าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต2างๆ ของรัฐเป"นสิ่งจําเป"น 
เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช. สิทธิทางการเมืองได.โดยถูกต.องมากยิ่งข้ึน การ
เป{ดเผยข.อมูลข2าวสารของเทศบาลตําบลหนองสรวง  ให.ประชาชนรับรู.อย2างถูกต.อง รวดเร็วจากการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป"นสิ่งท่ีจําเป"นอย2างยิ่งซ่ึงสอดคล.องกับแผนการดําเนินงานขององค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด ดังนั้น เพ่ือเสริมสร.างให.องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีความโปร2งใสในการ
ทํางานมากยิ่งข้ึน จึงได.จัดกิจกรรมเสริมสร.างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร2งใสสู2องค?กร เพ่ือให.บุคลากร
ของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได.รับรู.สิทธิในการเข.าถึงข.อมูลข2าวสารของ ราชการและเรียนรู.เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร2งใส และเม่ือเกิดความเข.าใจแล.วจะสามารถขยายผลบอกต2อไปยังผู. 
ใกล.ชิด สร.างเครือข2ายความร2วมมือระหว2าง อบต. กับภาคประชาชนให.มีความเข.มแข็งยิ่งข้ึน  
3. วัตถุประสงค,  
   เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร2งใสในการทํางานและมี ความรู.เก่ียวกับสิทธิในการเข.าถึงข.อมูลข2าวสารตามพระราชบัญญัติข.อมูล
ข2าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต ผู.เข.าร2วมอบรม จํานวน 90 คน (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 4 คน, ตัวแทนชุมชน 
จํานวน 50 คน) ผลการเรียนรู.เฉลี่ย ร.อยละ 80 ผู.เข.าร2วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร.อยละ 80  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความต.องการอบรม  
   ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร  
   ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม  
   ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู.  
   ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  ภายในองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 



๑๑๕ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, จํานวนผู.เข.าร2วมอบรม ร.อยละของผลการเรียนรู.เฉลี่ย ร.อยละความพึงพอใจของ
ผู.เข.าร2วมกิจกรรม 
 
3.1.2 มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปBนไปตามหลักเกณฑ, วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎข�อบังคับ ท่ีกําหนดให�องค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องเผยแพร�ให�ประชาชน
ทราบและ ตรวจสอบได� 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด.วยพระราชบัญญัติข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดให.หน2วยงานของรัฐ จะต.องจัดให.มีการเผยแพร2ข.อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน2วยงาน เช2น โครงสร.างและ
การจัดองค?กร อํานาจหน.าท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึงได.
จัดทํามาตรการ “เผยแพร2ข.อมูลข2าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพ่ือให.ประชาชน สามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน.าท่ีและเข.าถึงข.อมูลตามภารกิจหลักขององค?การบริหารส2วน
ตําบลบ.านกาด  ได.ง2ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.มีการเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารท่ีสําคัญและเข.าถึงง2าย  
   3.2 เพ่ือให.มีการเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารท่ีหลากหลาย  
   3.3 เพ่ือให.ประชาชนหรือผู.รับบริการสามารถเข.าถึงข.อมูลข2าวสารได.สะดวกมากยิ่งข้ึน  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต มีข.อมูลประเภทต2างๆ เผยแพร2ต2อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข.าถึงได.โดยสะดวก
มากกว2า 10 ประเภทข้ึนไป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
6. วิธีดําเนินการ จัดให.มีข.อมูลข2าวสารประเภทต2างๆ เผยแพร2ให.ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได.แก2  
   - แผนพัฒนาท.องถ่ิน  
   - งบประมาณรายจ2ายประจําปb  
   - แผนการดําเนินงาน  
   - แผนอัตรากําลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ.าง  
   - ข.อมูลรายรับและรายจ2าย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผู.บริหารท.องถ่ิน  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปb  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔    
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง  กองช2าง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, จํานวนข.อมูลข2าวสารท่ีได.รับการเผยแพร2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย,สินของ
เองค,การบริหารส�วนตําบล และการรับ เรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”  
2. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานราชการในป@จจุบัน ภาคประชาชนได.เข.ามามีส2วนร2วมและมีบทบาทอย2างมาก
ในการบริหารงานของ ราชการส2วนท.องถ่ินในด.านต2างๆ การบริหารงานราชการส2วนท.องถ่ินต.องสามารถ
ตรวจสอบได. ต.องมีความโปร2งใส ต.องให. ประชาชนได.รับทราบข.อมูล ข2าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต2างๆ 
เพ่ือเป"นการปBองกันมิให.เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให.เกิดประโยชน?สูงสุดแก2ภาครัฐและภาค
ประชาชน  
3. วัตถุประสงค,  
   เพ่ือเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารในการปฏิบัติงานให.ประชาชนได.รับรู. เพ่ือประชาสัมพันธ?การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ ส2งเสริมบทบาทการมีส2วนร2วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร.างและ พัฒนาเครือข2ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให.มีความเข.มแข็งเพ่ือให.มีระบบ และกลไก ในการปBองกันและตรวจสอบมิให.เกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหน.าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   เผยแพร2ข.อมูลข2าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ2ายเงินประจําปb และการจัดซ้ือ
จัดจ.าง จัดหาพัสดุต2างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ?เก่ียวกับการชําระภาษีท.องถ่ิน และการรับเรื่องร.องเรียน
ทางด.านการเงินการคลัง ผ2านทางเว็บไซต?ของ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาดและป{ดประกาศข.อมูล
ดังกล2าวท่ีบอร?ดประชาสัมพันธ?องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, ประชาชนได.รับรู.ข.อมูลข2าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได.
ตรวจสอบการบริหารงานขององค?การบริหารส2วนตําบล ทําให.ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความ
โปร2งใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปiดประกาศ เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปBนประโยชน,กับการ มี
ส�วนร�วมตรวจสอบของประชาชน 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดให�มีช�องทางท่ีประชาชนเข�าถึงข�อมูลข�าวสารขององค,การบริหารส�วน
ตําบลบ�านกาด”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ  
   ด.วยพระราชบัญญัติข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดให.หน2วยงานของรัฐ จะต.องจัดให.มีการเผยแพร2ข.อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน2วยงาน เช2น โครงสร.างและ
การจัดองค?กร อํานาจหน.าท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึงได.
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร2ข.อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน2วยงานผ2านทาง ช2องทางท่ี
หลากหลาย เพ่ือให.การเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารครอบคลุมทุกกลุ2มเปBาหมาย ได.แก2 หน2วยประชาสัมพันธ? ณ 
ท่ีทําการ ของหน2วยงาน เว็บไซต?ของหน2วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท?เฉพาะ 
การเผยแพร2ข.อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ?ต2างๆ โทรทัศน? วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส?อ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือให.ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หน.าท่ีและเข.าถึงข.อมูลตามภารกิจหลักขององค?การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด ได.ง2ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.มีช2องทางการเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารของหน2วยงานท่ีหลากหลาย  
   3.2 เพ่ือให.ประชาชนหรือผู.รับบริการสามารถเข.าถึงข.อมูลข2าวสารได.สะดวกมากยิ่งข้ึน  
   3.3 เพ่ือให.มีช2องทางในการรับเรื่องร.องเรียนท่ีเข.าถึงประชาชนได.ง2าย  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต ช2องทางในการเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารของหน2วยงาน จํานวนไม2น.อยกว2า 7 ช2องทาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
6. วิธีดําเนินการ จัดให.มีและเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารในช2องทางท่ีเป"นการอํานวยความสะดวกแก2ประชาชน 
ได.แก2  
   - บอร?ดหน.าสํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
   - บอร?ดประชาสัมพันธ?ขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ร.านค.าชุมชนตามชุมชน/
หมู2บ.าน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข2าว/รถกระจายเสียง/หน2วยประชาสัมพันธ?
เคลื่อนท่ี  
   - ศูนย?ข.อมูลข2าวสารขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน มีเจ.าหน.าท่ีให.บริการประจําและให.
ประชาชนสืบค.นได.เอง  
   - จัดส2งเอกสารเผยแพร2รายงานประจําปb  
   - ประชาสัมพันธ?ข.อมูลการดําเนินงานขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน ผ2านสื่อมวลชน/การ
จัดแถลงข2าว  
   - หนังสือพิมพ?หรือวิทยุท.องถ่ิน  
   - ประกาศผ2านเว็บไซต?/เว็บบอร?ด/เฟสบุ�ค ท่ีมีข.อมูลผลการดําเนินงานขององค?กรปกครอง
ส2วนท.องถ่ิน  
   - รายการ TV  
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   - รายการทาง Youtube ออนไลน?  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง  กองช2าง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, จํานวนช2องทางในการเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารของหน2วยงาน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการส่ือประชาสัมพันธ,  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ  
   ในภาวะสังคมป@จจุบัน ความเจริญก.าวหน.าด.านวิชาการ และเทคโนโลยีต2างๆ ก.าวหน.าไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส?ต2างๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต2างๆ เข.ามา
ใช.ในการดําเนินงานผ2านสื่อการ ประชาสัมพันธ? เพ่ือให.บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการ
สรุปเพ่ือให.ความรู.ความเข.าใจได.ง2ายในช2วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช2วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป"นเรื่องท่ีต.อง
ปูพ้ืนฐาน สร.างความน2าเชื่อถือ และน2าสนใจให.กับกิจกรรม/โครงการของ องค?การบริหารส2วนตําบล ให.
สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต2างๆ ได.ชัดเจนถูกต.อง ฉะนั้นการ
สร.าง ความสัมพันธ?กับประชาชนต.องการให.ประชาชนเข.าถึงและมีส2วนร2วมรับรู.ในภารกิจขององค?การ
บริหารส2วนตําบล จึงจําเป"นต.องพิจารณาในการ เลือกสื่อให.เหมาะสมกับสภาวการณ?นั้นๆ การใช.สื่อ
เทคนิคและวิธีการเป"นอย2างไรบ.าง ในแต2ละข้ันตอนท่ีต2างกันเป"นสิ่งสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือให.ประชาชนยอมรับ
และให.ความร2วมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลต2อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน.าท่ี อย2างโปร2งใส และ
ยุติธรรม  
3. วัตถุประสงค,  
   1. เพ่ือประชาสัมพันธ?การดําเนินงานขององค?การบริหารส2วนตําบล ให.ประชาชนได.รับทราบ
โดยผ2านทางสื่อประเภทต2างๆ ได.แก2 สื่อสิ่งพิมพ?, สื่อวิทยุ, โทรทัศน?, สื่อ Social network ผ2านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส?  
   2. เพ่ือสร.างจิตสํานึกให.เกิดการเรียนรู. รับรู.และเข.าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค?การ
บริหารส2วนตําบล อย2างถูกต.องและโปร2งใส  
   3. เพ่ือส2งเสริมให.ประชาชนมีส2วนร2วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล  
   4. เพ่ือให.เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท.องถ่ินของตน  
   5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด2น ให.เป"นท่ีทราบกันอย2างแพร2หลาย  
   6. เพ่ือความสัมพันธ?ท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหว2างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน  
4. เป6าหมาย เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ?เผยแพร2ภารกิจขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ให.แก2
ประชาชนโดยท่ัวไปอย2างกว.างขวาง  
   4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปb เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของ องค?การบริหาร
ส2วนตําบล 
   4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู.บริหาร  
   4.3 จัดทําแผ2นพับประชาสัมพันธ?องค?การบริหารส2วนตําบล และคู2มือการให.บริการ
ประชาชน  
   4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค?การบริหารส2วนตําบล  
   4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร?  
   4.6 จัดทําคู2มือสําหรับประชาชน  
   4.7 จัดแถลงข2าวสื่อมวลชน  
   4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน  
   4.9 จัดทําของท่ีระลึก  
   4.10 รถโฆษณาเคลื่อนท่ี  
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   4.11 ปBายประชาสัมพันธ?  
   4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส?  
   4.13 จัดทํา spot  
   4.14 เสียงตามสาย  
   4.15 อ่ืนๆ   
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
   6.2 ดําเนินการประชุม  
   6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร2วมนําเสนอร2างรูปแบบ  
   6.4 ผลิตสื่อประเภทต2างๆ เพ่ือให.เกิดการเรียนรู.อย2างเหมาะสมตามภารกิจขององค?การ
บริหารส2วนตําบล  
   6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   ใช.แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ซ่ึง
ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป"น
ตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
         - ประชาชนได.รับทราบเข.าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค?การบริหารส2วนตําบล และมี
ความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ? ไม2น.อยกว2าร.อยละ 60 
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3.2 การรับฟIงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข,ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟIงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน�าท่ีของ 
องค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต�อความเปBนอยู� และ
สุขอนามัย ของประชาชนในท�องถ่ิน 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส2งเสริมการปกครองท.องถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางาน ร2วมกันของทุกภาคส2วนท่ีเก่ียวข.องในการส2งเสริมสนับสนุนให.ทุกหมู2บ.าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให.
หน2วยงานภาครัฐ องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน นําแผนชุมชนสู2การปฏิบัติ ซ่ึงเป"นกลไกสําคัญในการส2งเสริม
การมีส2วนร2วมในการพัฒนาชุมชนและท.องถ่ินของประชาชนองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ได.
ดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแม2บทชุมชน ประจําปbงบประมาณ 25๖๑ เพ่ือนํามาบรรจุ
ไว.ในแผนพัฒนาสี่ปbขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ประจําปb พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการ
นําเข.าบรรจุไว.ในร2างข.อบัญญัติงบประมาณขององค?การบริหารส2วนตําบล ในปbถัดไป สํานักงานปลัด
องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  จึงได.จัดให.มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม2บทชุมชนประจําปb ข้ึน  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือจัดเก็บข.อมูลพ้ืนฐานท่ีเป"นมาตรฐานสามารถนําไปใช.ประโยชน?ในการจัดทําแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนา ท.องถ่ิน  
   3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก.ไขป@ญหาของผู.นําชุมชน  
   3.3 เพ่ือให.ได.แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว.ในแผนพัฒนาสี่ปbขององค?การ
บริหารส2วนตําบล  
   3.4 เพ่ือรับทราบป@ญหาและความต.องการท่ีแท.จริงของประชาชน  
   3.5 เพ่ือฝ�กให.ประชาชนได.ร2วมกระบวนการ ร2วมคิด ร2วมทํา ร2วมแก.ป@ญหา และส2งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมี ส2วนร2วม  
   3.6 เพ่ือให.ประชาชนมีส2วนร2วมในการปBองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค?กรปกครองส2วน ท.องถ่ิน  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  
   จัดเก็บข.อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให.มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๑ ชุมชน ในเขต
เทศบาลตําบลหนองสรวง  สําหรับให. ประชาชนได.แสดงความคิดเห็นให.ได.มาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือ
นํามาบรรจุไว.ในแผนพัฒนาสี่ปbของ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
   6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู.จัดเก็บข.อมูลพ้ืนฐาน  
   6.3 ประสานวิทยากร และหน2วยงานท่ีเก่ียวข.อง  
   6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข.าใจ  
   6.5 ดําเนินการจัดเก็บข.อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข.อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข.อมูล  
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   6.6 จัดประชุมผู.นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
   6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร2างแผนชุมชน  
   6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส2งให.กองวิชาการฯ และหน2วยงานท่ีเก่ียวข.อง  
   6.9 ประเมินผล และรายงานผลให.ผู.บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให.มีการพิจารณาร2างแผนชุมชน             
จํานวน ๑๑ ชุมชน ระหว2างเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ 10,๐๐๐ บาท  
9. ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   1. มีข.อมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีได.มาตรฐานสําหรับใช.ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท.องถ่ิน  
   2. ได.รับทราบป@ญหาและความต.องการท่ีแท.จริงของประชาชนในแต2ละชุมชน  
   3. ได.แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว.ในแผนพัฒนาสี่ปbองค?การบริหารส2วน
ตําบล  
   4. ประชาชนได.แสดงความคิดเห็นและร2วมกันแก.ไขป@ญหาของชุมชน  
   5. ประชาชนได.เข.ามามีส2วนร2วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
   6. ประชาชนได.มีส2วนร2วมในการปBองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน 
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1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนย?รับเรื่องราวร.องทุกข?องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป"นหน2วยงานภาครัฐท่ีเน.นการให.บริการประชาชน และ
มีเปBาหมายให.มีการบริการประชาชนในด.าน ต2างๆ ท่ีอยู2ในอํานาจหน.าท่ีด.วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน?ต2อประชาชนผู.รับบริการโดยตรง โดยถือว2า ประชาชนเป"นศูนย?กลางท่ีจะได.รับการ
บริการอย2างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป"นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให.การดําเนินงานด.าน
บริการเป"นไปอย2างต2อเนื่องและเป"นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต.องการของประชาชน 
เทศบาลตําบลหนองสรวง จึงมีการจัดต้ังศูนย?รับเรื่องราวร.องทุกข?เพ่ือไว.สําหรับรับเรื่องร.องเรียน/ร.องทุกข? 
จากประชาชนท่ีได.รับความเดือดร.อนต2างๆ  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือรับทราบป@ญหาความเดือดร.อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได.แก.ไขป@ญหาได.อย2าง
ถูกต.องหรือนํามาเป"น ข.อมูลในการทําแผนงานโครงการแก.ไขป@ญหาต2อไป  
   3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก2ประชาชนท่ีมาติดต2อราชการ ณ สํานักงานองค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด    

3.3 เพ่ือเสริมสร.างความสัมพันธ?อันดีระหว2างบุลากรขององค?การบริหารส2วนตําบลกับ 
     ประชาชนในพ้ืนท่ี  

4. เป6าหมาย  
   ให.บริการรับเรื่องร.องเรียน/ร.องทุกข? จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได.รับความเดือดร.อนรําคาญ
หรือผู.มีส2วนได.เสียท่ี เก่ียวข.อง โดยการปฏิบัติราชการต.องสามารถให.บริการได.อย2างมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแล.วเสร็จภายในระยะเวลาท่ี กําหนด สร.างความเชื่อม่ันไว.วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต.องการของประชาชนผู.รับบริการ และผู.มีส2วน ได.ส2วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความ
แตกต2างกันได.อย2างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก.ไขหรือบรรเทาป@ญหา และผลกระทบใดๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนตามมาได.  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 จัดทําคําสั่งแต2งต้ังเจ.าหน.าท่ีผู.รับผิดชอบรับเรื่องร.องเรียน/ร.องทุกข?  
   5.2 เผยแพร2ประชาสัมพันธ?ให.ประชาชนทราบช2องทางในการร.องทุกข?/ร.องเรียน  
   5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู.บริหารพิจารณาสั่งการเจ.าหน.าท่ีผู.เก่ียวข.อง เพ่ือแก.ไขป@ญหาตาม
ความจําเป"นและเร2งด2วน  
   5.4 แจ.งผลการปฏิบัติงานให.ผู.ร.องทราบ   
6. ระยะเวลาดําเนินการ ให.บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร? – วันศุกร? ต้ังแต2เวลา 08.30 น. – 
16.30 น. โดยช2องทางร.องทุกข?/ ร.องเรียน ดังนี้  
   6.1 สํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
   6.2 ทางโทรศัพท?หมายเลข 0-5392-8096  ทางโทรสารหมายเลข 0-5392-8096   
   6.3 ทางเว็บไซต?  
   6.4 ทางไปรษณีย?  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร.องทุกข?/ร.องเรียน ประจําสัปดาห?/ประจําเดือน ทําให.เห็นว2า
ประชาชนได.มีส2วนร2วมในการ สอดส2องดูแลสังคมและการอยู2ร2วมกัน แสดงให.เห็นถึงการเป{ดโอกาสให.
ประชาชนมีส2วนร2วมในการดําเนินงานขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
   9.2 สามารถดําเนินการแก.ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร.องเรียน/ร.องทุกข?  
   9.3 แจ.งผลการดําเนินการให.ผู.ร.องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช�องทางให�ประชาชนในท�องถ่ินสามารถร�องเรียน/ร�องทุกข,ได�โดยสะดวก 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร�องเรียน (งานสาธารณสุข)  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
    ศูนย?บริการสาธารณสุของค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป"นหน2วยบริการด.านสาธารณสุข 
ในการให.บริการแก2ประชาชนแบบองค?รวม ผสมผสานและต2อเนื่อง สามารถตอบสนองความต.องการของ
ประชาชนท้ังในด.านการรักษาพยาบาลและการส2งเสริมสุขภาพ และการปBองกันโรค เพ่ือมุ2งเน.นให.
ประชาชนได.รับบริการท่ีมีมาตรฐานอย2างเท2าเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ ประเทศไทย 
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป"นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให.ดียิ่งข้ึน รวมท้ัง
เป"นช2องทาง ท่ีเป{ดให.ประชาชนได.มีส2วนร2วม และได.รับบริการท่ีมีความเท2าเทียมและโปร2งใส  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือเป"นช2องทางในการรับเรื่องร.องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข.อเสนอแนะจาก
ประชาชน  
   3.2 เพ่ือให.ประชาชนได.ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร.องเรียน  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต มีช2องทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการร.องเรียน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักปลัด (งานสาธารณสุข) องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และช2องทางในการรับเรื่องร.องเรียนจากประชาชน ได.แก2  
   - กล2องรับความคิดเห็นติดต้ังไว. ณ บริเวณจุดให.บริการผู.ปuวย ศูนย?บริการสาธารณสุข
เทศบาลตําบลหนองสรวง 
   - ผ2านเว็บไซต?องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 25๖๑ – กันยายน 25๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, ประชาชนได.รับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ2านช2องทางใน
การรับเรื่องร.องเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการ อบต. เคล่ือนท่ี  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป"นหน2วยงานภาครัฐท่ีเน.นการให.บริการประชาชน และ
มีเปBาหมายให.มีการบริการประชาชนในด.าน ต2างๆ ท่ีอยู2ในอํานาจหน.าท่ีด.วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน?ต2อประชาชนผู.รับบริการโดยตรง โดยถือว2า ประชาชนเป"นศูนย?กลางท่ีจะได.รับการ
บริการอย2างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป"นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให.การดําเนินงานด.านบริการ
ประชาชนเป"นไปอย2างต2อเนื่องและเป"นการให.บริการในเชิงรุก จึงได.จัดทํา โครงการ อบตคลื่อนท่ี เพ่ือ
สํารวจความต.องการของประชาชนตามครัวเรือนว2าต.องการให. อบต. ดําเนินการให.บริการ ในด.านใดบ.าง 
และให.บริการงานด.านต2างๆ ซ่ึงอยู2ในอํานาจหน.าท่ี อาจดําเนินการด.วยตนเองหรือร2วมมือกับองค?กรเอกชน
โดย เน.นให.บริการฟรีแก2ประชาชน หรือหากจําเป"นต.องคิดว2าบริการก็ให.คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให.
ประชาชนเดือดร.อนน.อยท่ีสุด ร2วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก2ประชาชนโดยไม2ต.องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน
เทศบาล ซ่ึงอาจเสียค2าใช.จ2าย หรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน  
   3.2 เพ่ือรับทราบป@ญหาความเดือดร.อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได.แก.ไขป@ญหาได.อย2าง
ถูกต.องหรือนํามาเป"น ข.อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก.ไขป@ญหาต2อไป  
   3.3 เพ่ือเสริมสร.างความสัมพันธ?อันดีระหว2างบุคลากรขององค?การบริหารส2วนตําบลกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
4. เป6าหมาย/ผลลัพธ,  
   นําบริการในหน.าท่ีของทุกส2วนงานขององค?การบริหารส2วนตําบล ออกไปให.บริการแก2
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต2างๆ ในเขตองค?การบริหารส2วนตําบล ท้ังหมด ร2วมกับการประชุมเวที
ประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
   กําหนดให.ออกองค?การบริหารส2วนตําบล เคลื่อนท่ีร2วมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน ในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด โดย แบ2งเป"นแต2ละหมู2บ.าน  
6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดทําร2างโครงการเสนอคณะผู.บริหารพิจารณาอนุมัติ  
   2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให.บรรลุผลตามเปBาหมาย  
   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝuาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน.าท่ีท่ีจะนําไปให.บริการ
แก2ประชาชนในเขต เทศบาลท้ังหมด  
   4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให.บริการเคลื่อนท่ี  
   5. ประสานงานกับทุกส2วนงาน  
6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดทําร2างโครงการเสนอคณะผู.บริหารพิจารณาอนุมัติ  
   2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให.บรรลุผลตามเปBาหมาย  
   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝuาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน.าท่ีท่ีจะนําไปให.บริการ
แก2ประชาชน ท้ัง 5 หมู2บ.าน  



๑๒๗ 

 

   4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให.บริการเคลื่อนท่ี  
   5. ประสานงานกับทุกส2วนการงาน  
   6. ประชาสัมพันธ?ให.ประชาชนทราบล2วงหน.าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ?
เคลื่อนท่ี    
   7. นํากิจกรรมงานในหน.าท่ีออกบริการประชาชน  
   8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ กําหนดออกให.เทศบาลเคลื่อนท่ีร2วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชน ในเดือนมีนาคม ของทุกปb  
 8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท 
 9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู2ในเขตองค?การบริหารส2วนตําบล ซ่ึงได.เข.าร2วม
โครงการฯ ได.รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร.อมท้ังได.รับทราบนโยบายต2างๆ ขององค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด อย2างท่ัวถึง  
   10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู2ในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีโอกาสได.แสดง
ความคิดเห็นโดยมีเจ.าหน.าท่ีขององค?การบริหารส2วนตําบล ร2วมรับฟ@ง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานของ
องค?การบริหารส2วนตําบล และความต.องการด.านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ�งเปBนลายลักษณ,อักษรให�ประชาชนผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข, ได�ทราบถึงการ ได�รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข, 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแก�ไขเหตุเดือดร�อนรําคาญ ด�านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   สํานักปลัด (งานสาธารณสุข) องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป"นส2วนงานท่ีมีอํานาจ
หน.าท่ีโดยตรงในการดูแลด.านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล.อมให.แก2ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงมุ2งเน.นการบริการให.ประชาชนอยู2ใน สภาพสิ่งแวดล.อมท่ีดีเอ้ือต2อการ
ดํารงชีวิตได.อย2างปกติสุข ดังนั้น เม่ือมีกรณีการแจ.งเรื่องราวหรือร.องทุกข?อันมีลักษณะท่ี เก่ียวข.องกับ
สภาพสิ่งแวดล.อมท่ีมีเหตุเดือดร.อนรําคาญ เช2น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อมจึงมี
หน.าท่ีเร2ง ดําเนินการตรวจสอบและแก.ไขเหตุเดือดร.อนรําคาญนั้นเพ่ือแก.ไขป@ญหาให.ประชาชนโดยเร็ว  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือรับแจ.งป@ญหาความเดือดร.อนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดร.อนรําคาญ
ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได.แก.ไขป@ญหาได.อย2างถูกต.องรวดเร็ว  
   3.2 เพ่ือเป"นการบริการประชาชนให.อยู2ในสภาพแวดล.อมท่ีดีเสมอ  
   3.3 เพ่ือเป"นการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจ.าหน.าท่ี  
4. เป6าหมาย  
   รับแจ.งเรื่องร.องเรียน/ร.องทุกข?เก่ียวกับเหตุเดือดร.อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลหนองสรวง 
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 จัดทําคําสั่งแต2งต้ังเจ.าหน.าท่ีผู.รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดร.อนรําคาญ 
(เจ.าหน.าท่ีภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม)  
   5.2 เผยแพร2ประชาสัมพันธ?ให.ประชาชนทราบช2องทางในการแจ.งเหตุเดือดร.อนรําคาญ  
   5.3 รับแจ.งโดยตรงหรือรับเรื่องผ2านศูนย?รับเรื่องราวร.องทุกข?เทศบาลตําบลหนองสรวง  
   5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องร.องเรียน/ร.องทุกข? และนําเรื่องเสนอต2อคณะผู.บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ.าหน.าท่ี ผู.เก่ียวข.อง เพ่ือแก.ไขป@ญหาตามความจําเป"นและเร2งด2วน  
    5.5 แจ.งผลการปฏิบัติงานให.ผู.ร.องทราบ 15 วัน นับแต2วันรับแจ.ง  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ให.บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร? – วันศุกร? ต้ังแต2เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช2องทางร.องทุกข?/ ร.องเรียน ได.แก2  
    1) ไปรษณีย?  
    2) โทรศัพท?  
    3) โทรสาร  
    4) เว็บไซต?  
    5) เฟสบุ�ค  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 



๑๒๙ 

 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร.องทุกข?/ร.องเรียนเหตุเดือดร.อนรําคาญเป"นประจําทุกเดือน ทําให.
เห็นว2าประชาชนได.มีส2วนร2วม ในการสอดส2องดูแลสังคมและการอยู2ร2วมกัน แสดงให.เห็นถึงการเป{ดโอกาส
ให.ประชาชนมีส2วนร2วมในการสอดส2องดูแลการ ดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองสรวง 
   9.2 สามารถดําเนินการแก.ไขปรับปรุงเหตุเดือดร.อนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ.งเหตุหรือ
ร.องเรียน/ร.องทุกข?  
   9.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจ.งผลการดําเนินการให.ผู.ร.องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข�อเท็จจริงให�ผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข,รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การแต2งต้ังเจ.าหน.าท่ีในการรับเรื่องร.องเรียน ร.องทุกข? เป"นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน.าท่ี
ราชการทุกครั้งจะต.องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช.อํานาจ โดยการเป{ดโอกาสให.ทุกภาคส2วนได.รับ
ทราบข.อเท็จจริง ข.อกฎหมายท่ีถูกต.อง และต.อง เป"นธรรมกับทุกฝuาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการ
ร.องเรียนร.องทุกข?เสร็จแล.วให.แจ.งผู.ร.องรับทราบโดยเร็วไม2เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข.องอย2างเคร2งครัดลดป@ญหาทุจริต  
   3.2 เพ่ือให.เกิดการปฏิบัติหน.าท่ีราชการอย2างถูกต.องโดยการนําข.อเสนอแนะจากหน2วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือให.ผู.ร.องได.รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร.องเรียนร.องทุกข?และส2งเสริม
ภาคประชาชนร2วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
4. เป6าหมายการดําเนินการ ผู.ร.องเรียนร.องทุกข?ทุกราย  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบข.อเท็จจริงแล.วเสร็จแจ.งผู.ร.องโดยเร็วไม2เกิน 15 วันทําการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔  
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
9. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 การปฏิบัติหน.าท่ีราชการถูกต.องตามระเบียบ กฎหมาย เป"นธรรมกับทุกฝuาย  
   10.2 ใช.เป"นแนวทางปฏิบัติงานด.านการร.องเรียนร.องทุกข? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 

๓.3 การส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมบริหารกิจการขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
3.3.1 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต�งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค?การบริหารส2วน
ตําบลบ.านกาด 
 2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว2าด.วยการจัดทําแผนพัฒนาองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค?กรจัดทําแผนพัฒนา ข.อ 7 (2) และข.อ 9 กําหนดให.มีองค?กรและโครงสร.าง
ขององค?กรจัดทําแผนพัฒนาขององค?กร ปกครองส2วนท.องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให.
องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ในฐานะองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินรูปแบบองค?การบริหารส2วนตําบล 
มีองค?กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว2าด.วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค?กร
ปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
โดยสํานักปลัด จึงแต2งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
ข้ึน  
3. วัตถุประสงค,  
   เพ่ือส2งเสริมให.บุคลากรขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด และตัวแทนประชาชนจากทุก
ภาคส2วนได.มีส2วนร2วมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดทําร2างแผนยุทธศาสตร?การพัฒนาองค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาดและแผนพัฒนาสี่ปbองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ให.สอดคล.องกับประเด็น
หลักการพัฒนาท่ี ประชาคม อบต. และคณะกรรมการพัฒนาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด กําหนด
ด.วยความถูกต.อง โปร2งใส และสุจริต  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จํานวน 6 
คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู.แทนประชาคมองค?การบริหารส2วนตําบล
บ.านกาด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด บาง
ตําแหน2งในป@จจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน2ง 2 ปb ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงต.อง
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน2งดังกล2าวมาดํารง ตําแหน2งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหน2ง ภายใน
ระเบียบกําหนดเพ่ือให.เป"นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว2าด.วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค?กร
ปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2558 และแก.ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห?นโยบายและแผน สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
 



๑๓๒ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค?การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด เพ่ือเป"นองค?กรในการยกร2างหรือจัดทําร2าง แผนยุทธศาสตร?การพัฒนาองค?การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด และร2างแผนพัฒนาสี่ปbองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เพ่ือใช.เป"น
แผนพัฒนาในการพัฒนาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ความ ต.องการของประชาคมและชุมชนในเขต
องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ด.วยความถูกต.อง โปร2งใส สุจริต และให.ความสําคัญในการต2อต.านการ 
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมู�บ�านและประชาคมตําบล ประจําปW  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   กฎหมายท่ีเก่ียวข.องกับการกระจายอํานาจและองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน เป"นกฎหมายท่ี
ค2อนข.างใหม2และมีจํานวน หลายฉบับด.วยกัน ทําให.ประชาชนยังไม2อาจได.รับทราบถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและการมีส2วนร2วมของประชาชน ต2อการกระจายอํานาจ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.าน
กาดอจึงได.จัดทําโครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู2บ.านและประชาคม ตําบลประจําปb  ข้ึน 
เพ่ือให.ประชาชนมีความรู.ความเข.าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี ส2วนร2วม
ของประชาชนต2อการพัฒนาท.องถ่ินตนเอง  
3. วัตถุประสงค,  
   เพ่ือให.การบริหารจัดการเป"นไปตามหลักการมีส2วนร2วมของประชาชน โปร2งใส และตรวจสอบ
ได.เพ่ือเผยแพร2ความรู. ให.กับประชาชนถึงการมีส2วนร2วมในการบริหารงานขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน 
เพ่ือรับฟ@งความคิดเห็น ข.อเสนอแนะในการ พัฒนาท.องถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปb
งบประมาณ อีกทางหนึ่งด.วย  
4. เป6าหมาย  
   ผู.นําองค?กรประชาชน เช2น กํานัน ผู.ใหญ2บ.าน ผู.ช2วยผู.ใหญ2บ.าน สารวัตรกํานัน ผู.นําชุมชน
แพทย?ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบล กลุ2มอาชีพต2างๆ 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จํานวนไม2น.อยกว2า 600 คน  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ติดต2อ ประสานงานกับเจ.าของสถานท่ี  
   5.2 แต2งต้ังคณะทํางาน  
   5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝ�กอบรม พร.อมกําหนดตารางการฝ�กอบรม  
   5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
   5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   ผู.เข.าร2วมประชุมประชาคมสามารถเข.าใจการบริหารงานแบบการมีส2วนร2วม ตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเป"นการสร.างทัศนคติท่ีดีระหว2างประชาชนและหน2วยการบริหาร
ราชการส2วนท.องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

1. ช่ือโครงการ : การส�งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การพัฒนาและสร.างการเรียนรู. เพ่ือมุ2งเน.นยกระดับการมีส2วนร2วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท.องถ่ินเป"นสําคัญ จึงควรให.คณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือว2าเป"นประชาชนกลุ2มหนึ่งในชุมชน สร.าง
แผนชุมชนข้ึนมาด.วยตนเอง ดังความหมายของ แผนแม2บทชมชุนท่ีว2า “แผนชุมชนเป"นการทํางานเพ่ือ
ต.องการให.ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร.างภูมิคุ.มกัน ปBองกัน
เง่ือนไขจากภายนอกเข.าไปทําให.ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให. 
ชุมชนได.รับการเรียนรู. รู.จักชุมชนของตนเองสามารถค.นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจน
การทําโครงการแก.ไข ป@ญหาในอนาคตได. และการประสานกับหน2วยงานทุกภาคส2วน เพ่ือให.เกิดความ
ร2วมมือเป"นพลังสําคัญในการแก.ไขป@ญหาท่ีตอบ มนองความต.องการของชุมชน ในป@จจุบันและปBองกัน
ป@ญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได. 
3. วัตถุประสงค,  
   เพ่ือให.คนในชุมชนได.แลกเปลี่ยนเรียนรู.ร2วมกันได.เห็นข.อเด2น ข.อดี โอกาสและข.อจํากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอย2างมี เปBาหมายมีช2องทางในการแก.ไขป@ญหาของชุมชนได.อย2างเหมาะสมและ
ครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความ ต.องการของชุมชนได.คิดเป"นและกล.าท่ีจะตัดสินใจ
ด.วยตนเองได.  
4. เป6าหมาย ทุกหมู2บ.านในเขต องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ประชุมผู.บริหาร กํานันผู.ใหญ2บ.าน เจ.าหน.าท่ีท่ีเก่ียวข.องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  
   5.2 ประชาสัมพันธ?โครงการพร.อมให.ความรู.แก2ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใช.หอกระจายข2าวและ
เสียงตามสายในหมู2บ.าน  
   5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู2บ.านตามกําหนดการ  
   5.4 ส2งแผนชุมชนให.หน2วยงานท่ีเก่ียวข.อง  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 5,๐๐๐ บาท 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู2
ได.อย2างเหมาะสม สอดคล.องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได.รับผลประโยชน?ร2วมกันอย2างท่ัวถึงและเท2า
เทียมความร2วมมือกันของคนในชุมชนจะ ก2อให.เกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรต2อกันได. รวมท้ังปลูกฝ@งทัศนคติ 
ค2านิยมท่ีดีให.กับลูกหลานสามารถหาแนวร2วมในการทํางานเพ่ือ พัฒนาชุมชนท.องถ่ินของตนเองได. 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

 

3.3.2 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดหาพัสดุ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต�งตั้งตัวแทนประชาคมเข�าร�วมเปBนคณะกรรมการตรวจรับงานจ�าง”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามท่ีองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ได.ดําเนินการตามข.อบัญญัติงบประมาณรายจ2าย
ประจําปbในด.านการจัดซ้ือจัดจ.าง ขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินในรอบปbงบประมาณ และส2งเสริมให.ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให.มีส2วนร2วมอย2างแข็งขันกับ มาตรการการปBองกันการทุจริตในองค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด 
 3. วัตถุประสงค,  
   เพ่ือเป"นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ2านการประชาคม) ในการมีส2วนร2วมกับองค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด อย2างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ได.มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข.อบังคับ กําหนดให.ภาคประชาชนและ ส2งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ2านการประชาคม) 
ให.มีส2วนร2วมอย2างแข็งขัน กับมาตรการการปBองกันการทุจริตใน องค?การบริหารส2วนตําบลนั่นคือได.ทํา
หน.าท่ีอย2างถูกต.อง  
4. เป6าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู2บ.านท้ัง 5 หมู2บ.าน  
5. วิธีการดําเนินการ  
   5.1 ส2งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ2านการประชาคม) ให.มีส2วนร2วมกับองค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด อย2างแข็งขัน สําหรับการทํางานขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ได.มีกฎหมาย
ระเบียบ ข.อบังคับ กําหนดให.ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต.องไปมีส2วนเก่ียวข.องกับเทศบาล
ตําบลหนองสรวงในหลายๆ ส2วน เช2น ให.ตัวแทนประชาคมมีส2วนร2วมเป"น กรรมการตามระเบียบฯ ว2าด.วย
การพัสดุ เช2น เป"นกรรมการเป{ดซองสอบราคาเป"นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป"น 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป"นกรรมการตรวจการจ.าง ฯลฯ  
   5.2 มีการฝ�กอบรมตัวแทนประชาคมให.มีความรู.ความเข.าใจเรื่องระเบียบฯว2าด.วยการพัสดุ 
เพ่ือเรียนรู.ทําความเข.าใจ ระเบียบต2างๆ จะได.ปฏิบัติได.อย2างถูกต.อง  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนินการทุกปbงบประมาณ  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   9.1 ภาคประชาชนมีส2วนร2วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค?การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
   9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน.าท่ีและบทบาทในการมีส2วนร2วมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ หน2วยงานท.องถ่ินของตนเอง 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

3.3.3 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค,การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ด.วยกรมส2งเสริมการปกครองท.องถ่ินกําหนดให.เทศบาลในฐานะองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน
ต.องดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป"นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลว2าสัมฤทธิ์ผลตามเปBาหมาย หรือไม2 ตลอดจนเป"นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล เพ่ือนําผลท่ีได.จากการประเมินมาใช.ในการปรับปรุง แก.ไข ส2งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ดําเนินภารกิจต2างๆ ของเทศบาลต2อไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห2ง
พระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?และวิธีการ บริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 องค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด จึงได.จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ือให.การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด มีการขับเคลื่อนอย2างเป"นรูปธรรม ซ่ึงจะส2งเสริมให.องค?การบริหารส2วนตําบล มี
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต.องการของ ประชาชน เพ่ือประโยชน?สุขของประชาชนโดยใช.วิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี 
และให.คํานึงถึงการมีส2วนร2วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เป{ดเผยข.อมูลข2าวสาร โดยให.เป"นไปตามหลักเกณฑ?และวิธีการท่ี กฎหมายกําหนด  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได.อย2างถูกต.องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ  
   3.2 เพ่ือให.เกิดกระบวนการมีส2วนร2วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด และเป"นการเฝBาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจ
ขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
   3.3 เพ่ือดําเนินงานให.เป"นไปตามนโยบายของผู.บริหารท.องถ่ินองค?การบริหารส2วนตําบลบ.าน
กาด 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  
   คณะทํางานและเจ.าหน.าท่ีผู.รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประสานกับส2วนราชการและหน2วยงานท่ีเก่ียวข.องเพ่ือรวบรวมข.อมูล  
   6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
   6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ?การดําเนินโครงการ  
   6.4 จัดทําคําสั่งแต2งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ.าหน.าท่ีผู.รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 
ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบด.วย  
    (1) ผู.แทนชุมชนองค?กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
    (2) ผู.แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน  



๑๓๗ 

 

    (3) ผู.ทรงคุณวุฒิ 2 คน  
    (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป"นกรรมการและเลขานุการ  
    (5) หัวหน.าสํานักปลัด เป"นผู.ช2วยเลขานุการ  
    (6) หัวหน.าฝuายบริหารท่ัวไป เป"นผู.ช2วยเลขานุการ ให.คณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ดังนี้  
     1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลxxxตามหลักเกณฑ?และ
วิธีการบริหารกิจการ บ.านเมืองท่ีดี    
     2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองสรวง ปbละ 2 
ครั้งเป"นอย2างน.อยแล.วเสนอผลการ ประเมินให.เทศบาลตําบลหนองสรวงทราบ เพ่ือนําผลท่ีได.จากการ
ประเมินมาใช.ในการปรับปรุงแก.ไข ส2งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดําเนินภารกิจต2างๆ ของเทศบาล
ตําบลหนองสรวง 
     3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปb  
     4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
มอบหมาย  
   6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ.าหน.าท่ีผู.รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
   6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
   6.7 การดําเนินโครงการให.เป"นไปตามแผนการดําเนินงาน  
   6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน2วยงานต2างๆของ
องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด พร.อมตัวชี้วัด  
   6.9 การติดตามและประเมินผล  
   6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล.วรายงานให.ผู.บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการ แก.ไขต2อไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, ผลการปฏิบัติราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ
กับปbท่ีผ2านมา 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ,และ
วิธีการบริหารกิจการ บ�านเมืองท่ีดีขององค,การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดีขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน ซ่ึง
สอดคล.องกับหมวด 5 และ หมวด 7 แห2งพระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการ
บ.านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
   1. การบริหารราชการเพ่ือให.เกิดผลสัมฤทธิ์ต2อภารกิจของรัฐ  
   2. การบริหารราชการอย2างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ.มค2าในเชิงภารกิจของรัฐ  
   3. การปรับปรุงภารกิจขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน  
   4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ให.เกิดความโปร2งใส ตรวจสอบได. เสริมสร.างบทบาทของประชาชน 
เข.ามามีส2วนร2วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู2บ.าน และเพ่ือให.สอดคล.องกับแนวทางและ วิธีการบริหาร
กิจการบ.านเมืองท่ีดีขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน ซ่ึงสอดคล.องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห2งพระราช
กฤษฎีกา ว2าด.วยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
3. วัตถุประสงค,  
   1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค?การบริหารส2วนตําบล ให.เกิดความโปร2งใส 
ตรวจสอบได. เสริมสร.าง บทบาทของประชาชน  
   2. เพ่ือเป{ดโอกาสให.ประชาชนเข.ามามีส2วนร2วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 

4. เป6าหมาย ผู.แทนชุมชน ผู.แทนสภาท.องถ่ิน ผู.ทรงคุณวุฒิ ผู.แทนพนักงานส2วนตําบล  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการโครงการ  
   6.1 จัดทําคําสั่งแต2งต้ังคณะกรรมการ  
   6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ตามหลักเกณฑ?
และวิธีการบริหารกิจการ บ.านเมืองท่ีดี  
   6.3 รายงานผลการพิจารณาให.ผู.บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ?ฯ กําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, เป"นการเป{ดโอกาสให.ประชาชนได.เข.ามาร2วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด หรือ โครงการท่ีมีผลกระทบต2อความเป"นอยู2ของประชาชนทําให.
องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีความโปร2งใส ตรวจสอบได. 
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มิติท่ี 4 การเสริมสร�างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค,กรปกครองส�วน 
ท�องถ่ิน  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน กําหนด  
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให�ผู�กํากับดูแล 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปW ประจําปWงบประมาณ  
พ.ศ.25๖๑ -๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การตรวจสอบภายในเป"นป@จจัยสําคัญท่ีจะช2วยให.การดําเนินงานตามภารกิจขององค?การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป"นไปอย2างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช2วยปBองกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจ เกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป"น
ส2วนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู2ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะต.องมีการกระทํา อย2างเป"นข้ันตอนท่ี
ถูกต.องตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผู.บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช.
โดยรวม เป"นส2วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให.สามารถบรรลุวัตถุประสงค?ของการดําเนินงานอีกท้ัง
ยังเป"นแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป"นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในอย2างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข.อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต2างๆ ท่ีเก่ียวข.องจะ
ทําให.การปฏิบัติงานขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป"นไปอย2างถูกต.องและเป"นไป ตาม
วัตถุประสงค?ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว2าด.วยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
   3.2 เพ่ือพิสูจน?ความถูกต.องและเชื่อถือได.ของข.อมูลและตัวเลขต2างๆ ทางด.านการบัญชี และ
ด.านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข.อง  
   3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน2วยรับตรวจว2าเป"นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข.อบังคับ คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด  
   3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน2วยรับตรวจว2าเพียงพอ และเหมาะสม  
   3.5 เพ่ือเป"นหลักประกันการใช.และระวังทรัพย?สินต2างๆ ของส2วนราชการเป"นไปอย2าง
เหมาะสม  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต พนักงานส2วนตําบลทุกหน2วยงาน พนักงานครู และเจ.าหน.าท่ีศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ส2วนราชการทุกหน2วยงาน โรงเรียนในสังกัดองค?การบริหารส2วนตําบล และศูนย?
พัฒนาเด็กเล็กขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   6.2 ตรวจสอบความถูกต.องและเชื่อถือได.ของข.อมูลและตัวเลขต2างๆ ด.วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับ โดยท่ัวไป ปริมาณมากน.อยตามความจําเป"นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห?และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน2วยรับตรวจ  
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   6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพย?สิน รวมท้ังการบริหารงาน ด.านอ่ืนๆ ขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน ให.เป"นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และ
ความปลอดภัยของทรัพย?สิน และการใช.ทรัพยากรทุกประเภท ว2าเป"นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประหยัด  
   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข.อบังคับ คําสั่งท่ีทาง
ราชการกําหนด เพ่ือให. ม่ันใจได.ว2าสามารถนําไปสู2การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค?และสอดคล.องกับ
นโยบาย  
   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ หน2วยงานตรวจสอบภายใน องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 บุคลากรมีความเข.าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับ โดยมุ2งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากข้ึน  
   10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ2ายเงินลดน.อยลง  
   10.3 การใช.ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน2วยงาน ท่ีมีอยู2อย2างคุ.มค2า ประหยัด  
   10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค.างชําระลดน.อยลง 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ2นดิน ว2าด.วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให. หน2วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได.กําหนดไว. รายงานต2อผู.
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ2นดิน อย2างน.อยปbละหนึ่งครั้ง ภายในเก.าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปbงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให.การปฏิบัติถูกต.องและเป"นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบล              
หนองสรวง  จึงได.มีการจัดทําและรายงานการ ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ2นดิน
กําหนด เป"นประจําทุกปb  
3. วัตถุประสงค,  
   1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค?กรขององค?การบริหารส2วนตําบล
บ.านกาด 
   2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให.นายกองค?การบริหารส2วนตําบล
บ.านกาด ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด  
   3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต2อผู.กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ2นดิน ตามกําหนด  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต ส2วนราชการทุกหน2วยงานขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ส2วนราชการทุกหน2วยงานขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. แต2งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค?กร  
   2. แต2งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน2วยงานย2อย  
   3. ผู.บริหารมีหนังสือแจ.งให.ทุกส2วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน2วยงานย2อย ดําเนินการ
ประเมินองค?ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค?กร ดําเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข.อ 6 ระดับองค?กร และนําเสนอผู.บริหาร พร.อม
จัดส2งรายงานให.ผู.กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ2นดิน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณดําเนินการ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   1. บุคลากรมีความรู.ความเข.าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให.เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปBองกันและลดความเสี่ยงต2อการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชน?สูงสุดต2อองค?กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให�มีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือ
บริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให�ผู�
กํากับ ดูแล 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ระบบการควบคุมภายในเป"นกลไกท่ีสําคัญและเป"นเครื่องมือในการบริหารงานในหน2วยงาน
ไม2ว2าจะเป"นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ2 ระบบการควบคุมภายในจะช2วยควบคุมหรือ
ลดความเสี่ยงของหน2วยงานให.อยู2ในระดับ ท่ียอมรับได.ซ่ึงจะทําให.ปฏิบัติงานและการจัดการของหน2วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค? ในอดีตท่ีผ2านมาการบริหารงานของ หน2วยงานภาครัฐ ได.มีการควบคุมภายใน
ตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให.ใช.เป"นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู2ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี 
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข.อหารือต2างๆ โดยส2วนใหญ2 จะเน.นไปท่ีการควบคุมด.านการเงินและบัญชี 
และการปฏิบัติให.ถูกต.องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ?ท่ีทางราชการกําหนดไว. ซ่ึงไม2ครอบคลุมถึงการจัดการ
ด.านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด.านการเงินและบัญชีในหน2วยงาน จึงไม2สามารถสะท.อนภาพถึงผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมของหน2วยงานได. ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป"นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุก
ด.านและสามารถสะท.อนภาพให.เห็นเป"นองค?รวมของ หน2วยงานนั้นๆ ว2ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม2เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม2 ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป"นช2องทางรั่วไหลทําให.เกิดความเสียหายในหน2วยงานและการดําเนินงานไม2สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส2วน
หนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน.าท่ีและมอบหมายงานในหน2วยงานไม2เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานท้ัง กระบวนการให.บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยัง
ไม2มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน2วยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาให.ระบบการควบคุม ภายในดังกล2าวทันสมัยอยู2เสมอ องค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด พิจารณาแล.วเห็นว2าเพ่ือให.องค?กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน 
ให.เป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน2วยงานจึงได.กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ข้ึน  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.การปฏิบัติงานเป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให.การใช.ทรัพยากร
เป"นไปอย2างประหยัด และคุ.มค2า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ.�าซ.อนหรือไม2จําเป"น ลดความเสี่ยงหรือ
ผลเสียหายด.านการเงินหรือด.านอ่ืนๆ ท่ีอาจ มีข้ึน  
   3.2 เพ่ือให.มีข.อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต.องครบถ.วนและเชื่อถือได. สร.างความม่ันใจ
แก2ผู.บริหารในการ ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข.อง  
   3.3 เพ่ือให.บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข.อตกลง ระเบียบ
ข.อบังคับต2างๆ ของ หน2วยงานอย2างถูกต.องและครบถ.วน  
4. เป6าหมาย  
   เพ่ือให.การควบคุมภายในขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน2วยงาน อีกท้ังยังเป"นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน2วยงานให.
อยู2ในระดับท่ียอมรับได. ซ่ึงจะทําให.การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน2วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค?  
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5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 แต2งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ2นดินว2าด.วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข.อ 6     
   5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย2างต2อเนื่องเพ่ือให.การ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด เป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให.คณะทํางานฯ เพ่ือสรุป
ข.อมูล  
   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต2างๆ ให.ผู.บริหารทราบ  
6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด / 4ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
– 25๖๔)  
7. หน�วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก ขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ประโยชน,ท่ีคาดว�าจะได�รับ  
   1. การดําเนินงานของหน2วยงานบรรลุวัตถุประสงค?ท่ีวางไว.อย2างมีประสิทธิภาพ  
   2. การใช.ทรัพยากรเป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ.มค2า  
   3. มีข.อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต.อง ครบถ.วนและเชื่อถือได. สามารถนําไปใช.ในการ
ตัดสินใจ  
   4. การปฏิบัติในหน2วยงานเป"นไปอย2างมีระบบและอยู2ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข.อบังคับท่ีวางไว.  
   5. เป"นเครื่องมือช2วยผู.บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย2างดียิ่ง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข.อ 6 ท่ีเสร็จตาม
กําหนดเวลา  
   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร.อยละ 80 ได.ดําเนินการแก.ไข  
   10.3 ร.อยละของหน2วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
   10.4 มีการจัดการความรู.ท่ีเก่ียวข.องกับการควบคุมภายใน  
   10.5 ระดับความพึงพอใจของผู.ท่ีเก่ียวข.องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร.อยละ 80 ในระดับมาก) 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ2นดิน ว2าด.วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให. องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ในฐานะหน2วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุม
ภายในโดยใช.มาตรฐานการควบคุมภายในเป"นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิด
จากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต2างๆ ของหน2วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุม
ภายในต2อคณะกรรมการตรวจเงินแผ2นดิน ผู.กํากับดูแลอย2างน.อยปbละหนึ่งครั้ง ภายในเก.าสิบวันนับจากวัน
สิ้น ปbงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือสร.างความม่ันใจอย2างสมเหตุสมผลว2าการดําเนินงานของหน2วย
รับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค?ของการควบคุมภายในด.านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานและการใช.ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย?สิน การปBองกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน2วยรับตรวจ ด.านความเชื่อถือได.ของรายงาน
ทางการเงิน และด.านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัด
วางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดว2าจะมีและจัดให.มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปBองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และให.
สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค?ของการควบคุมภายใน จึงได.กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.ส2วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปBองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน2วยรับ ตรวจ  
   3.2 เพ่ือให.มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของส2วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต2อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ2นดิน ผู.กํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด  
   3.3 เพ่ือเป"นการเสริมสร.างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให.เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต ทุกส2วนราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค?การบริหารส2วนตําบล
บ.านกาด (ระดับองค?กร) จัดส2งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให.ทุกส2วน
ราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส2วนท่ีรับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว2างปb  
   6.2 หัวหน.าส2วนราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด นําแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผล
การดําเนินการต2อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส2วนราชการ (ระดับ
ส2วนย2อย)  
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   6.3 หัวหน.าส2วนราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด รายงานผลการดําเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร.อมป@ญหาอุปสรรคต2อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
   6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต2ละส2วนราชการว2ามีความ
เพียงพอหรือไม2 หรือจะต.องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต2อไป  
   6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต2อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ2นดิน ผู.กํากับดูแลอย2างน.อยปbละหนึ่งครั้งภายในเก.าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปbงบประมาณ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห?นโยบายและแผน องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 ส2วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  
   10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต2อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ2นดินผู.กํากับดูแลภายใน เวลาท่ีกําหนด 
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4.2 การสนับสนุนให�ภาคประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช�องทางท่ีสามารถดําเนินการได�  
4.2.1 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ บรรจุ 
แต�งตั้ง โอน ย�ายข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แต�งตั้ง การโอน ย�าย  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การบริหารงานบุคคลเป"นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว2าเป"นสิ่งสําคัญหรือเป"นหัวใจของ
องค?กรจึงมักจะกําหนด หน.าท่ีของงานเป"นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข.อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค?กรหรือหน2วยงาน เพ่ือให.มีประสิทธิภาพและเพ่ือให.การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค? เทศบาลตําบลหนองสรวง จึงได.กําหนดมาตรการส2งเสริมให.ประชาชนมีส2วนร2วม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลัก
คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต2งต้ัง การโอน ย.าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร2งครัด เพ่ือให.การ บริหารงานบุคคลขององค?การบริหารส2วน
ตําบลบ.านกาด เป"นไปอย2างโปร2งใส และสามารถตรวจสอบได.  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.ประชาชนมีส2วนร2วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให.เป"นไป
ด.วยความโปร2งใสและเป"น ธรรม  
   3.2 เพ่ือให.เป"นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ
แต2งต้ังการโอน ย.าย  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต พนักงานส2วนตําบล พนักงานครูส2วนตําบล พนักงานจ.าง ท่ีมีการดําเนินการด.าน
การบริหารงานบุคคล  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด อําเภอแม2วาง จังหวัดเชียงใหม2 
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต2งต้ัง การโอน ย.าย  
   - แต2งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให.มีส2วนร2วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการบรรจุแต2งต้ัง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ได.ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับท่ี
เก่ียวข.องอย2างเคร2งครัด  
   - การสรรหาการบรรจุแต2งต้ังได.มีการประชาสัมพันธ?ไปยังหน2วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัด
อ่ืน รวมถึง ประชาสัมพันธ?ให.ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู2บ.าน  
   – มีการประชาสัมพันธ?ลงในเว็บไซต?ขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  
    - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ?ท่ีบอร?ดประชาสัมพันธ?ขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.าน
กาด  
   - ในการบรรจุแต2งต้ังได.มีการแต2งต้ังคณะกรรมการจากหน2วยงานอ่ืนเป"นกรรมการ รวมถึงมี
การแต2งต้ังประชาชนเพ่ือ ตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแต2งต้ัง  
   - การบรรจุแต2งต้ังจะต.องได.รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานส2วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  ก2อน  
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   - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต2งต้ังองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จะออกคําสั่งแต2งต้ังได.
ต.องไม2ก2อนวันท่ี องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด รับมติ คณะกรรมการพนักงานส2วนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด)   
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน2ง  
   - แต2งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให.มีส2วนร2วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหน2ง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ได.ดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข.อบังคับท่ีเก่ียวข.อง อย2างเคร2งครัด  
   - มีการแจ.งผู.ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข.อความแจ.งผู.มีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/
เลื่อนตําแหน2ง  
   - มีการประชาสัมพันธ?ไปยังหน2วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ?ให.
ประชาชนภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู2บ.าน และมีการประชาสัมพันธ?ลงใน
เว็บไซต?ขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
   - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู.ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน2ง  
   - มีการแต2งต้ังคณะกรรมการจากหน2วยงานอ่ืนเข.าร2วมเป"นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ตําแหน2งเพ่ือความโปร2งใส  
   - มีการออกคําสั่งแต2งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอย2างชัดเจน  
   - ผู.ขอรับการประเมินสามารถซักถามข.อสงสัยหรือโต.แย.งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการท่ีตนเองเห็น ว2าไม2เป"นธรรมได.  
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน2ง จะต.องได.รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส2วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  ก2อน  
   - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน2ง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จะ
ออกคําสั่งแต2งต้ังได.ต.องไม2ก2อน วันท่ีมีมติคณะกรรมการพนักงานส2วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  
   - แต2งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให.มีส2วนร2วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 
ในการท่ีเทศบาลตําบลหนองสรวง ได.ดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข.อบังคับท่ีเก่ียวข.อง อย2างเคร2งครัด  
   - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ?หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร2
หลักเกณฑ?ให.บุคลากรทราบ  
   - มีการแต2งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให.เป"นไปอย2างยุติธรรม  
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน มีการนําข.อมูลมาใช.ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ เช2น ข.อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความ
อุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข.อมูลการลา เป"นต.น  
   - มีการแจ.งผลการประเมินให.พนักงานทราบ พร.อมเป{ดโอกาสให.ซักถาม ตอบข.อสงสัย และ
โต.แย.งผลการประเมินท่ี ไม2เป"นธรรม  
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   - นายกองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให.พนักงาน
ทราบโดยท่ัวกัน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ ฝuายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   ตัวช้ีวัด กําหนดเป"นระดับข้ันของความสําเร็จ แบ2งเกณฑ?การให.คะแนนเป"น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก.าวหน.าของ ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปBาหมายของแต2ละระดับ  
   ผลลัพธ, ประชาชนมีส2วนร2วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุ การโอน ย.าย ขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย2างชัดเจน 
พร.อมท้ังเป{ดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกล2าวได. 
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4.2.2 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ�ายเงิน 
การหาประโยชน,จากทรัพย,สินของทางราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช�จ�ายเงินให�ประชาชนได�รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การปฏิบัติงานด.านการคลังเป"นการทํางานท่ีต.องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต.องอยู2ในกรอบ และต.องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต.อง 
ประชาชนหรือผู.รับบริการเกิดความพึงพอใจสร.าง ความสะดวกให.แก2ประชาชนมากท่ีสุดถูกต.องท้ัง
ระเบียบกฎหมาย ข.อเท็จจริง ไม2มีข.อผิดพลาดบริการด.วยความเสมอภาคกัน ไม2เลือกปฏิบัติเสริมสร.าง
ความโปร2งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร2งใสไม2เกิดการทุจริตคอร?รัปชัน มี
การทํางานมีกระบวนการท่ีโปร2งใส สามารถตรวจสอบได. รายงานการเงินจากหน2วยงานภายในและ
ภายนอกไม2พบข.อบกพร2อง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเป{ดเผยข.อมูลอ่ืนต2อประชาชน  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.เกิดความโปร2งใสสามารถตรวจสอบได.  
   3.2 การใช.งบประมาณอย2างคุ.มค2าและเป{ดโอกาสให.ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได.  
   3.3 ปฏิบัติงานถูกต.องตามระเบียบท่ีเก่ียวข.อง  
   3.4 ในการบริหารจัดการต.องทําอย2างเป{ดเผยสามารถตรวจสอบได. จึงต.องมีการปรับปรุง
แก.ไขการทํางานขององค?กร ให.มีความโปร2งใส สามารถเป{ดเผยข.อมูลข2าวสาร เป{ดโอกาสให.ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต.องได.  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด อําเภอแม2วาง จังหวัดเชียงใหม2  
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด.วยการรับเงิน 
การเบิกจ2ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 
2547 และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม โดยเป{ดเผยเพ่ือให. ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองสรวง
ภายในเก.าสิบวันนับแต2วันสิ้นปb และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามท่ีกรมส2งเสริมการปกครอง
ท.องถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผู.บริหารท.องถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกล2าวโดยเป{ดเผย เพ่ือให.
ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปbงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอย2างต2อเนื่อง  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลหนองสรวง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 มีการพัฒนาการบริหารด.านการเงินการคลังและงบประมาณอย2างมีประสิทธิภาพ  
   10.2 มีการเบิกจ2ายถูกต.อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   10.3 มีการเสริมสร.างการมีส2วนร2วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู.รับบริการ 
 



๑๕๐ 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ�าย และการใช�
ประโยชน,ทรัพย,สิน ขององค,การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การเบิกจ2ายเงินขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินเป"นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค?กร ปกครองส2วนท.องถ่ิน เจ.าหน.าท่ีจะต.องปฏิบัติตามอํานาจหน.าท่ี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข.อง ให.ถูกต.องครบถ.วนเรียบร.อยจึงจัดทําใบนําฝากเป"น
รายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป"นรายจ2าย เบิกเงินออกจากคลังขององค?กร ปกครองส2วนท.องถ่ินได. สําหรับการ
ใช.ประโยชน?ในทรัพย?สินขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินก็เช2นเดียวกันต.องมีการดําเนินงาน ให.เป"นไปตาม
ระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค2าธรรมเนียม ค2าบริการ จะต.องเป"นไปด.วยความโปร2งใส ประชาชนมีส2วนร2วม
ในการ ตรวจสอบ จึงจําเป"นต.องมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกต.อง มีความสุจริต ส2งผลให.การดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึงได.ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให. การรับ จ2ายเงินและ
การใช.ประโยชน?ทรัพย?สินเกิด ความโปร2งใส ประชาชนมีส2วนร2วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-
รายจ2าย ขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
3. วัตถุประสงค,  
   เพ่ือให.การรับ จ2ายเงินของ เองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด กิดความโปร2งใสตรวจสอบได.  
4. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
5. วิธีการดําเนินการ  
   - มีการแต2งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ  
   - มีการแต2งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช.จ2ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข.าร2วม
เป"นกรรมการ  
   - เป{ดโอกาสให.ประชาชนสอบถามข.อสงสัยเก่ียวกับการรับจ2ายเงิน  
   - สรุปผลการรับ จ2ายเงินของ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ให.ประชาชนทราบทาง
ช2องทางต2างๆ เช2น ทางเว็บไซต? ศูนย?ข.อมูลข2าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข2าว เม่ือสิ้น
ปbงบประมาณ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
9. ตัวช้ีวัด มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน  
10. ผลลัพธ, ประชาชนมีส2วนร2วมตรวจสอบและได.รับทราบข.อมูลการรับ จ2ายเงินขององค?การบริหารส2วน
ตําบลบ.านกาด ทําให.เกิดความ โปร2งใส ในการรับจ2ายเงินขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 

 

 

4.2.3 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�างจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เห็นถึงประโยชน?จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี
ส2วนร2วมตามเจตนารมณ?ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ2นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2545 พระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?การ บริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผน
ยุทธศาสตร?การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จึง
ได.ดําเนินการส2งเสริมการมีส2วนร2วมของประชาชน โดยการกําหนดให.มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ จัด
จ.างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให.ประชาชนเข.ามามีส2วนร2วมโดยผ2านช2องทางหรือกลไกในการร2วมเป"น
คณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ.างขององค?การบริหารส2วนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได.รับข.อมูลข2าวสารและแสดงความคิดเห็น ได.เรียนรู.การบริหาร
ราชการแบบมีส2วนร2วมหรือการบริหารราชการในระบบเป{ดจาก การปฏิบัติจริง ส2วนองค?การบริหารส2วน
ตําบลสามารถพัฒนาระดับการเป{ดโอกาสให.ประชาชนเข.ามามีส2วนร2วมกับภาครัฐมาก ข้ึน เพ่ือกระตุ.นการ
ปรับเปลี่ยนสู2การบริหารราชการท่ีเป{ดเผย โปร2งใส เน.นการมีส2วนร2วมของประชาชน และพัฒนาระบบ 
ราชการเพ่ือตอบสนองความต.องการและเพ่ือประโยชน?ของประชาชนเป"นสําคัญ  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือสนับสนุนให.ตัวแทนภาคประชาชนมีส2วนร2วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ.าง ของ
เทศบาลตําบลหนองสรวง 
   3.2 เพ่ือปBองกันการทุจริตในด.านท่ีเก่ียวข.องกับงบประมาณขององค?การบริหารส2วนตําบล
บ.านกาด ให.เกิดการพัฒนาได. อย2างคุ.มค2า  
4. เป6าหมาย ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ี องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข.าร2วมเป"น
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ.าง ได.แก2 กรรมการตรวจการจ.าง  
   6.2 จัดทําคําสั่งแต2งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ.าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2า
ด.วยการพัสดุขององค?กร ปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก.ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได.กําหนดให.มี
การแต2งต้ังให.มีผู.แทนชุมชนเข.าร2วมเป"น กรรมการ แต2องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ให.ความสําคัญ
ในการมีตัวแทนชุมชนเข.าร2วมตรวจสอบเพ่ือให.การดําเนินงานเป"นไป อย2างซ่ือตรง โปร2งใส โดยตัวแทน
ชุมชนไม2ต.องร2วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  
   6.3 จัดประชุมให.ความรู.ความเข.าใจแก2คณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ.างทุกครั้ง เพ่ือให.
เจ.าหน.าท่ีและตัวแทน ชุมชนมีความเข.าใจในบทบาทหน.าท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ.างและตรวจ
การจ.างอย2างละเอียดและถูกต.อง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 



๑๕๒ 

 

10. ผลลัพธ, การจัดซ้ือจัดจ.างของ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีความโปร2งใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนร2วมตรวจสอบและไม2เกิด ป@ญหาการทุจริตคอร?รัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ�าง  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ.างและการควบคุมงานก2อสร.าง เป"นกระบวนการท่ีมี
ความสําคัญท่ีจะบริหารสัญญา ให.บรรลุตามวัตถุประสงค? และเป"นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอย2าง
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงผู.ท่ีได.รับแต2งต้ังให.ทําหน.าท่ี กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ.างและผู.ควบคุม
งาน จะต.องมีความรู.ความเข.าใจในอํานาจหน.าท่ีตามข.อบังคับ อ.อ.ป. ว2าด.วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 
รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว2าด.วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม และเข.าใจ เง่ือนไข
ข.อกําหนดท่ีระบุไว.ในสัญญาเป"นอย2างดี เพราะหากไม2เข.าใจหรือเข.าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม2ครบถ.วน
ในหน.าท่ี ความรับผิดชอบตามอํานาจหน.าท่ีท่ีตนเองได.รับการแต2งต้ังให.ทําหน.าท่ีแล.ว อาจทําให.เกิดความ
เสียหายต2อ อ.อ.ป. หรือบุคคล อ่ืน นอกจากนี้อาจจะต.องรับผิดชอบทางแพ2ง อาญา วินัย หรืออาจถูก
ฟBองร.องต2อศาลปกครองได. องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุ
และการตรวจการจ.าง ประกอบกับได.มีการเชิญ ให.ประชาชนเข.ามามีส2วนร2วมในการตรวจรับงานจ.าง เพ่ือ
ความโปร2งใส จึงได.จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ.าง เพ่ือให.ผู. ท่ีได.รับแต2งต้ังให.ทําหน.าท่ีกรรมการ
ตรวจการจ.างมีความรู. ความเข.าใจ ปฏิบัติหน.าท่ีตามท่ีได.รับมอบหมายได.อย2างถูกต.อง  
3. วัตถุประสงค,  
   เพ่ือให.ผู.ปฏิบัติงานและผู.ได.รับการแต2งต้ังให.เป"นกรรมการตรวจการจ.าง ทําหน.าท่ีตรวจงาน
จ.างอย2างถูกต.อง สอดคล.องกับข.อบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวข.อง  
4. เป6าหมาย คณะกรรมการตรวจการจ.าง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เสนอโครงการให.ผู.บริหารอนุมัติ  
   6.2 จัดอบรมให.ความรู.แก2คณะกรรมการตรวจการจ.าง  
   6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ.างให.เข.าร2วมอบรม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาทองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง  
10. ผลลัพธ, คณะกรรมการตรวจการจ.างทําหน.าท่ีตรวจงานจ.างอย2างถูกต.องสอดคล.องกับข.อบังคับหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวข.อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

 

4.3 การส�งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท�องถ่ิน  
4.3.1 ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีความรู� ความเข�าใจในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�
เปBนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข�องได�กําหนดไว� 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมให�ความรู�ด�านระเบียบ กฎหมายท�องถ่ิน ผู�บริหาร และสมาชิกสภา
ท�องถ่ิน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ในการบริหารจัดการขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เง่ือนไข และหลักเกณฑ? ต2างๆ ท่ีสมาชิกสภาท.องถ่ินและผู.บริหารท.องถ่ินได.รับการเลือกต้ังมาจาก
ประชาชนต.องรู.และยึดเป"นแนวทางการปฏิบัติหน.าท่ี การดําเนินการอย2างเคร2งครัด ป@ญหาท่ีเกิดข้ึนเป"น
ประจําไม2ได.เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ? หรือขาดความรู. กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ?ต2างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอ
เท2านั้น หากแต2เกิดจากความรู.ความเข.าใจหรือการตีความข.อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ? เง่ือนไขท่ี
เก่ียวข.องอย2าง ผิดๆ ส2งผลให.สมาชิกสภาท.องถ่ินและผู.บริหารท.องถ่ิน โดยเฉพาะผู.บริหารท.องถ่ินต.องตก
เป"นผู.กระทําผิดกฎหมาย ก2อให.เกิด ความเสียหายแก2องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน และทําให.การแก.ไข
ป@ญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท.องถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส2งผลให.การพัฒนาขององค?กร
ปกครองส2วนท.องถ่ินต.องล2าช.า เพราะไม2ตอบสนองความต.องการของประชาชน อย2างแท.จริง จากป@ญหา
ดังกล2าวข.างต.น จึงจําเป"นท่ีสมาชิกสภาท.องถ่ินและผู.บริหารท.องถ่ินต.องมีความรู. ความเข.าใจระเบียบ 
กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ?ต2างๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวข.องกับการบริหารงานขององค?กรปกครองส2วน
ท.องถ่ิน อันมีผลให.เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต2อองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภา
ท.องถ่ินและผู.บริหารท.องถ่ินไม2ต.องเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือให.
ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เพ่ิมพูนความรู. ความเข.าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว2าด.วย ข.อบังคับการประชุมสภาท.องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู.ความเข.าใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย?สินและหนี้สิน มีความรู.ความเข.าใจมิให.ดําเนินกิจการท่ีเป"นการขัดกัน
ระหว2างประโยชน?ส2วนบุคคลและประโยชน?ส2วนรวมตามมาตรา 100 แห2งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว2าด.วยการปBองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู.ความเข.าใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับ
เจ.าหน.าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย?สินหรือประโยชน?อ่ืนใดของเจ.าหน.าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห2ง
กฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว2าด.วยการปBองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัด
องค?การบริหารส2วนตําบล จึงได.จัดทําโครงการอบรมให.ความรู. ด.านระเบียบ กฎหมายท.องถ่ิน ผู.บริหาร 
และสมาชิกสภาท.องถ่ิน  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เพ่ิมพูนความรู.ความ
เข.าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด.วย ข.อบังคับการประชุมสภาท.องถ่ิน พ.ศ. 2547  
   3.2 เพ่ือให.ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีความรู.ความเข.าใจ
เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย?สิน และหนี้สิน  
   3.3 เพ่ือให.ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีความรู.ความเข.าใจ
มิให.ดําเนินกิจการท่ีเป"นการขัดกันระหว2าง ประโยชน?ส2วนบุคคลและประโยชน?ส2วนรวมตามมาตรา 100 
แห2งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว2าด.วยการปBองกันและ ปราบปรามการทุจริต  



๑๕๕ 

 

   3.4 เพ่ือให.ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีความรู.ความเข.าใจ
ในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ.าหน.าท่ีของรัฐ เรื่องการทรัพย?สินหรือประโยชน?อ่ืนใดของเจ.าหน.าท่ีของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แห2งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว2าด.วยการ ปBองกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  
   ผู.บริหารองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด จํานวน ๑7 คน รวม 21 คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
   6.2 ประชาสัมพันธ?โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให.แก2ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การ
บริหารส2วนตําบล เข.ารับการอบรม  
   6.3 อบรมให.ความรู.โดยวิทยากร พร.อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
   6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ งานนิติกร สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ได.เพ่ิมพูนความรู.ความ
เข.าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด.วยข.อบังคับ การประชุมสภาท.องถ่ิน พ.ศ. 2547  
   10.2 ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีความรู.ความเข.าใจ
เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย?สินและ หนี้สิน  
   10.3 ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีความรู.ความเข.าใจมิให.
ดําเนินกิจการท่ีเป"นการขัดกันระหว2างประโยชน? ส2วนบุคคลและประโยชน?ส2วนรวมตามมาตรา 100 แห2ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว2าด.วยการปBองกันและปราบปรามการ ทุจริต  
   10.4 ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด มีความรู.ความเข.าใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ.าหน.าท่ีของรัฐเรื่องการ รับทรัพย?สินหรือประโยชน?อ่ืนใดของเจ.าหน.าท่ีของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห2งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว2าด.วยการปBองกัน และปราบปรามการทุจริต 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท�องถ่ิน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งต2อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด.วยเหตุผล ดังกล2าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู.ของสมาชิกสภาท.องถ่ินให.มีความ
พร.อมท่ีจะรับภารกิจและการจัดบริการให.แก2 ชุมชนจึงเป"นเรื่องท่ีสําคัญอย2างยิ่ง ประกอบกับการให.
การศึกษาอบรมเป"นสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ี องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ได.ดําเนินการ เพ่ือให.
สมาชิกสภาท.องถ่ินมีความรู.และทักษะด.านการปกครองส2วนท.องถ่ิน มีความรู.ความเข.าใจในการปฏิบัติ 
หน.าท่ี รวมถึงมีความรู.ความเข.าใจเก่ียวกับระเบียบข.อกฎหมายต2างๆ ท่ีเก่ียวข.องกับท.องถ่ินด.วย เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสามารถ นําความรู.ไปใช.ให.เป"นประโยชน?ต2อการปฏิบัติหน.าท่ีได.อย2างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลตําบลหนองสรวง  จึงได.มีการจัดส2งสมาชิกสภาท.องถ่ินให.เข.ารับการฝ�กอบรม
และศึกษาดูงานอยู2 เสมอ เพ่ือเป"นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค?กร 
พัฒนาท.องถ่ิน ให.ท.องถ่ินมีความ เจริญก.าวหน.า  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือสร.างการเรียนรู.และประสบการณ?การทํางานให.กับสมาชิกสภาท.องถ่ินให.มีความ
เข.าใจในการทํางานตาม บทบาทและอํานาจหน.าท่ี  
   3.2 เพ่ือให.สมาชิกสภาท.องถ่ินได.มีความรู.ความเข.าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต.อง เป"นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย  
   3.3 เพ่ือส2งเสริมให.สมาชิกสภาท.องถ่ินได.เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท.องถ่ินได.อย2างถูกต.อง   
4. เป6าหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภา องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จํานวน ๑7 คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ท้ังในองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด และหน2วยงานท่ีจัดฝ�กอบรม  
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 ฝuายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝ�กอบรมท้ังภายในองค?การบริหารส2วน
ตําบลและหน2วยงาน ภายนอก เพ่ือเป"นข.อมูลในการจัดส2งสมาชิกสภาท.องถ่ินเข.ารับการอบรมหรือร2วม
ประชุมสัมมนาแล.วแต2กรณี  
   6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร.อยแล.ว ดําเนินการเสนอผู.บังคับบัญชา
เพ่ือส2งสมาชิกสภา ท.องถ่ินเข.ารับการฝ�กอบรม หรือเข.าร2วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝ�กอบรมเองโดย
สํานัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ  
   6.3 แจ.งให.สมาชิกสภาท.องถ่ินผู.ผ2านการฝ�กอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝ�กอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ2าน องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
   6.4 ฝuายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝ�กอบรมของสมาชิกสภาท.องถ่ิน และ
รายงานเสนอนายกองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ ฝuายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด นายกองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ผลลัพธ,  
   10.1 สมาชิกสภาท.องถ่ินมีความรู.ความเข.าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน.าท่ี  
   10.2 สมาชิกสภาท.องถ่ินได.รับการเรียนรู.และประสบการณ?การทํางานใหม2ๆ  
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   10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท.องถ่ินเป"นไปอย2างถูกต.องตามระเบียบกฎหมาย  
11. ตัวช้ีวัด จํานวนสมาชิกสภาท.องถ่ินขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จํานวน ๑7 ราย ได.รับ
การฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 

 

4.3.2 ส�งเสริมสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ'ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข�องได�กําหนดไว� โดยไม�ฝIกใฝ'ฝ'ายใด 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส�งเสริมสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ'ายบริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การส2งเสริมสมาชิกสภาท.องถ่ินให.มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝuายบริหาร 
เป"นกลไกสําคัญท่ีใช. สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝuายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการ
บริหารป@จจุบันองค?กรปกครองส2วน ท.องถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป"นของตนเอง 
แต2ถึงแม.จะเป"นอิสระ ส2วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานต2างๆ ขององค?กรปกครองส2วน
ท.องถ่ินให.เป"นไปโดยความเรียบร.อยและถูกต.อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา ร2วมกัน นอกจากจะทําให.
องค?การบริหารส2วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส2วนร2วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร.างความ 
น2าเชื่อถือให.กับองค?กร สามารถนําไปสู2ความโปร2งใสในองค?กรและลดการทุจริต   นายกองค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด จึงได.ดําเนินกิจกรรมส2งเสริมสมาชิกสภาท.องถ่ินให.มีบทบาทในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของฝuายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท.องถ่ินในการเป"นหน2วยตรวจสอบ โดย
ให.สมาชิกสภาร2วม เป"นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค?การบริหารส2วนตําบล เพ่ือให.การ
ปฏิบัติงานโปร2งใสและสามารถตรวจสอบได. อีกท้ังยังเป"นการช2วยลดป@ญหาการทุจริตได.  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือเป"นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝuายบริหาร  
   3.2 เพ่ือให.เกิดความโปร2งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได.  
   3.3 สมาชิกสภาท.องถ่ินเข.าใจบทบาท หน.าท่ีของตนเองมากข้ึน  
4. เป6าหมาย สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จํานวน ๑7 คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีการดําเนินงาน  
   6.1 จัดทําคู2มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข.องเพ่ือให.สมาชิกสภาท.องถ่ินใช.สําหรับการประชุม  
   6.2 แต2งต้ังสมาชิกสภาท.องถ่ินเป"นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต2างๆ เช2น การ
จัดซ้ือจัดจ.างโครงการ ต2างๆ การแปรญัตติร2างข.อบัญญัติประจําปb การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
   6.3 สมาชิกสภาท.องถ่ินต้ังกระทู.ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค?การบริหารส2วน
ตําบลบ.านกาด 

     7. ระยะเวลาดําเนินงาน 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ผลลัพธ,  
   10.1 สมาชิกสภาท.องถ่ินเข.าใจบทบาทหน.าท่ี และร2วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝuาย
บริหาร  
   10.2 การปฏิบัติงานต2างๆ มีความโปร2งใส ตรวจสอบได. 
 



๑๕๙ 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การส2งเสริมและการพัฒนาความเข.มแข็งขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน เก่ียวข.องกับหลาย
องค?ประกอบ และหลาย ฝuายโดยเฉพาะอย2างยิ่งบุคลากรท.องถ่ิน อันได.แก2 ฝuายบริหารและฝuายสภาของ
องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝuายข.าราชการองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน บุคลากร
เหล2านี้มีบทบาทและต.องทําหน.าท่ีของตนอย2างเข.มแข็ง เพ่ือเสริมสร.าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมี
ส2วนร2วมโดยให.มีกระบวนการสอดคล.องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให.มีการกระจาย อํานาจ
การตัดสินใจ และแก.ไขป@ญหาภายในตําบลและตอบสนองความต.องการของประชาชน ตลอดจนมีการ
ถ2วงดุลอํานาจ ระหว2างฝuายสภากับฝuายบริหาร และท่ีสําคัญส2งเสริมการมีส2วนร2วมในการเสนอแก.ป@ญหา 
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
บทบาทของสภาท.องถ่ิน เก่ียวกับการมีส2วนร2วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได.ดําเนินกิจกรรมการมีส2วนร2วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท.องถ่ินในเรื่องต2างๆ เพ่ือเป"นการส2งเสริมให. สมาชิกสภาท.องถ่ินมีความ
เข.มแข็งในการใช.อํานาจหรือปฏิบัติหน.าท่ีให.เกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือเป"นการส2งเสริมให.สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีส2วนร2วมในการทํางาน  
   3.2 เพ่ือเป"นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝuายบริหาร  
   3.3 เพ่ือเป"นการบรรเทาความเดือดร.อนของประชาชน  

     4. เป6าหมาย สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด จํานวน ๑6 คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินงาน  
   6.1 แต2งต้ังสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป"นคณะกรรมการร2วมในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องต2างๆ เช2น  
     - แต2งต้ังเป"นคณะกรรมการศูนย?ยุติธรรมชุมชน ร2วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
จํานวน ๒ คน 
    - แต2งต้ังเป"นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข.เลือดออก จํานวน ๔ คน  
    - แต2งต้ังเป"นคณะกรรมการศูนย?พัฒนาเด็กเล็กก2อนวัยเรียน จํานวน 1 ศูนย?                
รวม 5 คน  
   6.2 สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบล ท่ีได.รับการแต2งต้ัง เข.าร2วมปฏิบัติหน.าท่ีนําข.อมูล
แจ.งในท่ีประชุมสภาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด  เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส2วนท่ี
ประชาชนได.รับความเดือดร.อนและต.องการของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ผลลัพธ, การพัฒนาองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด เป"นไปอย2างต2อเนื่อง ตอบสนองความต.องการ
ของประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี  
 



๑๖๐ 

 

4.4 เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�าน             
การทุจริต  
4.4.1 ส�งเสริมให�มีการดําเนินการเฝ6าระวังการทุจริต 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝ6าระวังการคอร,รัปช่ันโดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   คอร?รัปชัน หมายถึง การใช.ตําแหน2งหน.าท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน?ส2วนตัวหรือ
ผลประโยชน?ของพวกพ.อง โดยมิชอบด.วยกฎหมายและศีลธรรม เจ.าหน.าท่ีของรัฐมีหน.าท่ีรักษา
ผลประโยชน?ของส2วนรวม หากใช.ตําแหน2งหน.าท่ีท่ีได.รับ มอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน?ส2วนตัว
หรือพวกพ.อง ก็ถือว2ามีการกระทําคอร?รัปชันการปBองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ พระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ? และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล.องกับเกณฑ? คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ2งเน.นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิ
บาลของหน2วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือให.การ บริหารราชการเป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
อันจะทําให.ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว.วางใจในการ บริหารราชการแผ2นดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค,  
   สนับสนุนให.ภาคประชาชนร2วมกันเฝBาระวังการคอร?รัปชันขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค?การบริหารส2วนตําบลบ.าน
กาด 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร.างความรู.ความเข.าใจเรื่องการคอร?
รัปชัน  
   6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป"นคณะกรรมการเฝBาระวังการคอร?รัปชัน
ขององค?กรปกครองส2วน ท.องถ่ิน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู. ความเข.าใจเรื่องการคอร?รัปชันและสามารถตรวจสอบ
การคอร?รัปชันได.  
   10.2 มีการมอบหมายให.คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป"นหน2วยเฝBาระวังการคอร?
รัปชันในระดับองค?การบริหารส2วนตําบล 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป6ายประชาสัมพันธ,กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ป@ญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน2วยงานภาครัฐได.ส2งผลเสียหายกับประเทศชาติอย2างมาก 
จําเป"นท่ีทุกภาคส2วนในสังคม จะต.องตระหนักและร2วมกันแก.ไขจัดการป@ญหา โดยการเข.าไปมีส2วนร2วมเป"น
เครือข2ายในการขับเคลื่อนต2างๆ ให.เกิดการเฝBา ระวัง ปBองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ.นให.ทุกภาค
ส2วนในจังหวัดได.ตระหนักถึงป@ญหาการทุจริตคอร?รัปชันและมี ส2วนร2วมในการปBองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
3. วัตถุประสงค,  
   3.1 เพ่ือให.ประชาชนมีส2วนร2วมในการปBองกันการทุจริต  
   3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ?ในการแก.ไขป@ญหาการทุจริต  
4. เป6าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติจัดทําปBายประชาสัมพันธ?  
   6.2 ป{ดประกาศประชาสัมพันธ? ณ บริเวณท2าแพขนานยนต?  
   6.3 จัดเจ.าหน.าท่ีรับผิดชอบรับแจ.งเหตุทางโทรศัพท?  
   6.4 บันทึกเรื่องร.องเรียน ร.องทุกข?  
   6.5 เสนอผู.บริหารพิจารณาสั่งการ  
   6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก.ไขเรื่องท่ีได.รับการร.องเรียน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
   10.1 จํานวนเรื่องร.องเรียนเก่ียวกับการทุจริต  
   10.2 นําเรื่องท่ีได.รับการร.องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก.ไข 
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส2วนเพ่ือต2อต.านการทุจริต 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการการส�งเสริมและพัฒนาเครือข�ายด�านการป6องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก.ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให.
เทศบาลมีภารกิจหน.าท่ีท่ี ต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน โดยใช.วิธีบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี 
และให.คํานึงถึงการมีส2วนร2วมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาท.องถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การ
จัดซ้ือจัดจ.าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เป{ดเผยข.อมูลข2าวสาร ท้ังนี้ ให.เป"นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับว2าด.วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว2าด.วย หลักเกณฑ?การ
บริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปBองกันและปราบปรามการทุจริต 
ซ่ึงมุ2งเน.นในการสร.างจิตสํานึก ค2านิยม การบูรณาการ การสร.างความเข.มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจ.าหน.าท่ีของรัฐในการ ปBองกันและปราบปรามการทุจริต ป@ญหาเก่ียวกับการทุจริตคอร?รัปชันสามารถ
เกิดข้ึนได.ในทุกวงการ ไม2ว2าจะเป"นวงการระดับท.องถ่ินจนถึงระดับชาติ ซ่ึงเทศบาลตําบลหนองสรวง มี
ภารกิจหน.าท่ีในการบริหารราชการท.องถ่ินให.มีความก.าวหน.าเจริญรุ2งเรือง โดยการมีส2วนร2วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการร2วมกันพัฒนาท.องถ่ินให.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจ ท่ีดีในท.องถ่ิน ดังนั้น การท่ีองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินจะพัฒนาให.เจริญก.าวหน.า
ได.นั้น จําเป"นจะต.องมีองค?ประกอบหลายๆ ด.าน ในการร2วมกันพัฒนาท.องถ่ิน ในการนี้ การมีเครือข2ายท่ีดี
ท่ีคอยสนับสนุนและร2วมมือกันพัฒนาท.องถ่ิน จึงเป"นสิ่งจําเป"น โดยเฉพาะเครือข2ายด.านการปBองกันการ
ทุจริตคอร?รัปชัน ซ่ึงเป"นการเป{ดโอกาสให.ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได.มีส2วน
ร2วมในการเป"นเครือข2ายร2วมกับองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด ในการร2วมคิด ร2วมพิจารณา ร2วม
ตัดสินใจ ร2วมทํา ร2วม รับผิดชอบ และร2วมตรวจสอบเพ่ือปBองกันการทุจริตคอร?รัปชันในท.องถ่ินองค?การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด พิจารณาแล.วเห็นว2า การมีเครือข2ายดังกล2าวเป"นสิ่งจําเป"น จึงได.จัดทํา
มาตรการส2งเสริมและพัฒนา เครือข2ายด.านการปBองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือส2งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือข2ายด.านการปBองกันการทุจริตให.มี ความเข.มแข็ง 
3. วัตถุประสงค,  
   1. เพ่ือสร.างแกนนํา แนวร2วมและเครือข2ายในการรักษาผลประโยชน?ของท.องถ่ิน  
   2. เพ่ือพัฒนาองค?ความรู.ให.กับทุกภาคส2วน ให.เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับป@ญหาการ
ทุจริต  
   3. เพ่ือให.เกิดความร2วมมือร2วมใจในการปBองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค?การบริหารส2วนตําบล
บ.านกาด 
4. เป6าหมาย  
   ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด เข.ามามีส2วนร2วมในการเป"น เครือข2ายด.านการปBองกันการทุจริตร2วมกับองค?การบริหาร
ส2วนตําบลบ.านกาด 
5. สถานท่ีดําเนินการ ในเขตพ้ืนท่ีองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
6. วิธีดําเนินงาน  
   1. แต2งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร2วมเป"นเครือข2าย
ด.านการปBองกันการ ทุจริตองค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
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   2. จัดทําฐานข.อมูลบุคคล องค?กร ส2วนราชการ และองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินทุกแห2ง
บริเวณใกล.เคียง โดยการ ลงทะเบียนการเข.าร2วมเป"นเครือข2าย  
   3. เป{ดโอกาสให.เครือข2ายท่ีได.รับการแต2งต้ังมีส2วนร2วมในการบริหารราชการขององค?การ
บริหารส2วนตําบลบ.านกาด ในการร2วมคิด ร2วม พิจารณา ร2วมตัดสินใจ ร2วมทํา และร2วมรับผิดชอบ ร2วม
ตรวจสอบเพ่ือปBองกันการทุจริต  
   4. ส2งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให.กับเครือข2ายในการร2วมตรวจสอบเพ่ือปBองกัน
การทุจริต 
   5. ทําบันทึกข.อตกลง (MOU) ร2วมกันระหว2าง องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด กับบุคคล 
องค?กร ส2วนราชการ และองค?กรปกครองส2วน ท.องถ่ินท่ีเข.าร2วมเป"นเครือข2าย  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลบ.านกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ,  
     1. ทําให.เกิดแกนนํา แนวร2วมและเครือข2ายในการรักษาผลประโยชน?ของท.องถ่ิน  
   2. ทําให.ทุกภาคส2วนมีความรู. ก2อให.เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับป@ญหาการทุจริต  
   3. ทําให.เกิดความร2วมมือร2วมใจในการปBองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค?การบริหารส2วนตําบล
บ.านกาด 




