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1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 
  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้ความ
เสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูใน
ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

 การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน 
ไดแก การกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมี
วัตถุประสงคสำคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทจุริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ

เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
 สาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปน

ประเด็นได ดังนี้ 
 1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทำใหเกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทำใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทำ
พฤติกรรมการทุจริตมากย่ิงขึ้น 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 

 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ/จัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแกการ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

สวนท่ี 1 บทนำ 
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 5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทำให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครวั 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

 7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย
สุจริตเปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มี
คานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด 
ยอมจะทำการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาใน
ระดับพื้นที่สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะทำไดเทาที่จำเปนตามกรอบที่กฎหมายกำหนด 
และตองเปนไปเพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม 
 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กำหนดใหการบริหารราชการ
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารสวนทองถิ่นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และคำนงึถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
 

  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวของดังกลาวจะเห็นไดวาการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีองคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไข
ปญหาในระดับทองถิ่นยังมีปญหาหลายประการ ที่สำคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเอง และปญหาการกำกับดูแลโดยองคกรท่ีมี อำนาจหนาที่ ตามกฎหมาย และดวยเหตุที่วานี้ ไดมี
สวนทำใหการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนหนึ่งไมเปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางสวนมีพฤติการณ
สอไปในทางท่ีเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทำในลักษะที่เปนการขัดกันแหง
ผลประโยชน ฝาฝนหรอืไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
 

  จากสภาพปญหาท่ีพบในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ 
จะพบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจำนวนมาก และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
อยางตอเน่ือง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมา 
 

  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน
ปญหาลำดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุก
ภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามส่ือและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบ
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การปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากป 2558  ไดลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ งสามารถสะทอนให เห็นวาประเทศไทย           
เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง  
 

  แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ     
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทำใหการทุจริตเปนปญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทำใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหน่ึงของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานท่ีไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
 

  ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับท่ี 3    
เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปน
สังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนด
ยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

  ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริต 
  ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดก้ันการทจุริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรกุ 

  ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

  ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคการบริหารสวนตำบลทาวังพราวจึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับ
การบริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางย่ังยืนจึงไดดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับปรับปรุง โดยครอบคลุมไปถึง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผาน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 

  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงได
จัดทำแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพื่อเปนแผนปฏิบัติการในการ
ดำเนินการเรื่องโปรงใสในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทำงานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได  
 

วสิัยทัศน 
   “โครงสรางพื้นฐานพัฒนา    รักษาศิลปวัฒนธรรม      นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 

  พันธกิจ 
   การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ำ 

  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
           การพัฒนาดานศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

         การพัฒนาดานสาธารณสุข 
          การพัฒนาดานสังคม 
          การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

    
 

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
   1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหาร
สวนตำบลบานกาด 
   2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย
การเมืองขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดรวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ 
  3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดเปนไปตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance)  
  4) เพ่ือสงเสรมิบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

 6) ขาราชการท้ังฝายการเมืองและฝายประจำขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด
ตลอดจนประชาชน มีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตำแหนงหนาที่ไปในทางที่มิ
ชอบทุกฝาย 
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 7) องคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจาท่ี และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางรวดเรว็ โปรงใส มิใหขาราชการอ่ืนใชเปนเยี่ยงอยาง 
  8) หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ 
ปราบปรามการทจุริต ภาครัฐ 
  9) องคการบริหารสวนตำบลบานกาด สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม 

 10) องคการบริหารสวนตำบลบานกาด พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 11) สนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
 

4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล  

บานกาด รวมถึงประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขดักันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของขาราชการ 

 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตำบลบานกาด ที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 

 5) องคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมชิอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล  

บานกาด รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยม และ
อุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลัก        
ธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

 2) องคการบริหารสวนตำบลบานกาด สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
   3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักทองถ่ิน อันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทจุริต 
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝา
ระวังการทุจริต 

 5) องคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลด
โอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในพื้นที่เกิดความภาคภูมิใจและใหความ
รวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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๑. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเปนรายมิติไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
(พ.ศ.2561 – 2565)  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
(ฉบับปรับปรุง) 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การ
สราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต 

1.1 การสราง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แกบุคลากรทั้ง
ขาราชการ 
การเมืองฝาย
บริหาร 
ขาราชการ
การเมือง              
ฝายสภาทองถิ่น 
และฝายประจำ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1) โครงการ
บริหารงาน ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

     ไมใช 
งบ 
ประมาณ 

  2) โครงการฝกอบรม 
คุณธรรม จรยิธรรม 
แก ผูบริหาร สมาชิก
สภา และ พนักงาน
ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
 

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

  3) มาตรการ 
“สงเสรมิ การ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวล จริยธรรม
ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
 

     ไมใช 
งบ 
ประมาณ 

  4) มาตรการ 
“เสริมสรางองค
ความรูดาน การ
ตอตานการทจุริต” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     ไมใช 
งบ 
ประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  5) กิจกรรมใหความรู 

เรื่อง ผลประโยชนทับ
ซอน ใหกับบุคลากร
ขององคกร ปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 

     ไมใช 
งบ 
ประมาณ 

 1.2 การสราง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แกประชาชนทกุ
ภาคสวนใน
ทองถ่ิน 

1) โครงการปลูกตนไม
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียว 
ลดภาวะโลกรอน ใน
เขต พื้นที่ขององคกร
ปกครองสวน ทองถ่ิน  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 5,000  

  2) โครงการสงเสริม 
อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดลอม 
แหลงทองเท่ียว 
พัฒนา และปรับปรุง
ภูมิทัศน ในชุมชน  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 5,000  

  3) โครงการสงเสริม
อาชีพ ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 

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

  4) โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเส
รอิาชีพผูสูงอายุ ผู
พิการและ
ผูดอยโอกาส 
 

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

  5) โครงการพัฒนา
สตรีและเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ครอบครัว  
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.3 การสราง 

จิตสํานึกและ
ความ 
ตระหนักแกเด็ก
และ 
เยาวชน  

1) โครงการธรรมะ
เพ่ือประชาชน  

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

มิติท่ี 1 รวม 
8 โครงการ 1 กิจกรรม  

3 มาตรการ 
80,000 80,000 80,000 50,000 50,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจำนงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการ
ทุจริตของ
ผูบริหาร 

1) กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
อบต.บานกาด 

- - - - - ไมใช 
งบ 
ประมาณ 

 2.2 มาตรการ
สรางความ
โปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1) มาตรการการ
สรางความโปรงใสใน
การบริหารงานบุคคล 

- - - - -  

  2) มาตรการออก
คำสั่งมอบหมายของ
นายก ปลัดองคการ
บริหารสวนตำบล 
และหัวหนาสวน
ราชการ 

- - - - -  

  3) โครงการจางเหมา
ประเมินความพึง
พอใจของประชาชน 

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

  4) สรางความโปรงใส
ในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

- - - - -  

  5) ควบคุมการเบิก
จายเงินตาม
ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจำป 

- - - - -  

  6) การพัฒนาแผน
และกระบวนการ
จัดหาพัสด ุ

- - - - -  

  7) สรางความโปรงใส
ในการใชจายเงิน
งบประมาณ 

- - - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการ
การใชดุลย
พนิจิและใช
อำนาจหนาที่        
ใหเปนไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บานเมอืงท่ีด ี

1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 

- - - - - ไมใช 
งบ 
ประมาณ 

  2) โครงการลด
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 

- - - - -  

  3) มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติอนุญาต 
สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิ
ราชการ 

- - - - -  

  4) มาตรการมอบ
อำนาจของนายก 

- - - - -  

  5) มอบอำนาจเจา
พนักงานทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคมุอาคาร พ.ศ. 
2522 

- - - - -  

  6) มาตรการการออก
คำสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด 
อบต. และหัวหนา
สวนราชการ 

- - - - -  

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/
บุคคลในการ
ดำเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให
เปนท่ีประจักษ 

1) โครงการยกยองผู
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชน
ดีเดน 
 

- - - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2) กิจกรรมยกยอง
และ เชิดชูเกียรติแก
บุคคล หนวยงาน 
องคกรดีเดน ผูทํา
คุณประโยชน หรือเขา
รวมในกิจกรรมของ 
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

 

- - - - -  

  3) กิจกรรมเชดิชู
เกียรติ ประชาชนผูมี
จิตสาธารณะ 
 

      

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ไดทราบหรือรับ
แจงหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1) มาตรการ “จัดทำ
ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 

- - - - -  

  2) กิจกรรม “การ
จัดทำขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ
อบต.บานกาด 

- - - - -  

  3) การแตงตั้ง
ผูรบัผิดชอบเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียน 

- - - - -  

  4) ใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบที่
ไดดำเนินการตาม
อำนาจหนาท่ีเพื่อ
การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของ
อบต.บานกาด 

- - - - -  

  5) มาตรการ “ให
ความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองคกร
อิสระ” 
 

- - - - -  

มิติที่ 2 รวม 
9 โครงการ 1 กิจกรรม  

3 มาตรการ 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัใหมีและ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารใน
ชองทางท่ีเปนการ
อำนวยความ
สะดวกแก
ประชาชนไดมี
สวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหนาที่
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน 

1) กิจกรรม 
“อบรมให
ความรูตาม 
พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
2540” 

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

  2) มาตรการ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารท่ีสำคัญ
และหลากหลาย 

- - - - -  

  3) กิจกรรม 
“การ เผยแพร
ขอมูลขาวสาร
ดาน การเงนิ 
ก.ารคลัง พัสดุ 
และ ทรัพยสิน
ของ อบต. และ
การ รับเรื่อง
รองเรียน
เกี่ยวกับ 
การเงินการ
คลัง” 

      

  4) กิจกรรม 
การจัดทำสื่อ
ประชาสมัพันธ 
เชนวารสาร 
เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
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มิติ 
ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  5) กิจกรรม จัด
ให มี ช อ งท าง ท่ี
ประชาชนเขาถึง
ข อ มู ล ข าว ส า ร
ข อ ง อ ง ค ก า ร
บริหารสวนตำบล
บ า น ก า ด  เช น 
เ ว็ บ ไ ซ ต
หนวยงาน บอรด
ประชาสัมพันธที่
องคการบริหาร
ส วนตำบลและ
ตามหมูบาน เปน
ตน 

- - - - -  

  6) โครงการ 
อุดหนุนศูนย
ขอมูลขาวสาร
การซื้อหรือการ
จางขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

 3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรยีน/
รองทกุขของ
ประชาชน 

1) โครงการ
จัดทำแผน
ชุมชน 

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

  2) โครงการ
ประชุม
ประชาคมตำบล
อบต.บานกาด 

- - - - -  

  3) กิจกรรม 
การดำเนินงาน
ศนูยรบัเรื่องราว
รองทกุข อบต.
บานกาด 

- - - - -  

  4) กิจกรรม 
รายงานผลการ
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รอง
ทุกขรับทราบ 
 
 

- - - - -  
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มิติ 
ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  5) มาตรการ

แกไขเหตุ
เดือดรอน
รำคาญ ดาน
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

- - - - -  

  6) โครงการ
อบต.เคลื่อนท่ี 

20,000 20,000 20,000 20,000 5,000  

  7) โครงการ
จัดทำ
แผนพัฒนา
ทองถิ่นและการ
ติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

      

 3.3 การสงเสรมิให
ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1) มาตรการ
แตงตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดทำ
แผนพัฒนา
องคการบริหาร
สวนตำบลบาน
กาด 

- - - - -  

มิติท่ี 3 รวม 
9 โครงการ 1 
กิจกรรม  3 
มาตรการ 

145,000 145,000 145,000 145,000 
130,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

     

 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกำหนด 

1) โครงการ
จัดทำแผนการ
ตรวจสอบ
ภายในประจำป 
งบประมาณ 

- - - - - 

 

  2) โครงการ
จัดทำรายงาน
การควบคุม
ภายใน  

- - - - - 

 

  3) กิจกรรม
ติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- - - - - 

 

 4.2 การสนับสนนุ
ใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดำเนินการได 

1) กิจกรรมการ
รายงานผลการ
ใชจายเงินให
ประชาชนทราบ 

- - - - - 

 

 2) กิจกรรม
จัดหา
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง
จากตัวแทน
ชุมชน 

- - - - - 

 

 4.3 การสงเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
องคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด 

1) โครงการ
อบรมเพื่อ 
เพิม่ศักยภาพ
ผูบริหาร และ
สมาชิกสภา
อบต. 
 
 
 
 
 
 

5,000       5,000       5,000      5,000    5,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2) กิจกรรมการ
มีสวน รวมใน
การปฏิบัติงาน
ของ สมาชิกสภา
องคการบริหาร
สวนตำบลบาน
กาด 
 

- - - - - 

ไมใช
งบประ
มาณ 

 4.4 เสรมิพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 

1) กิจกรรมการ
ติดปาย
ประชาสมัพันธ
กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

- - - - - 

ไมใช
งบประ
มาณ 

มิติที่ 4 รวม 
9 โครงการ 1 
กิจกรรม  3 
มาตรการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 
5,000 
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สวนที่ ๓ 
 

 
 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ลำดับที ่1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสราง
จิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยาง มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง 
อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จาก สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปน
ปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ จะตองมีการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันใน สังคมไทย
ดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมด
ไปได ในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของ
คนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคู กับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอรรปัชัน ท้ังน้ี กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปน
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ 
หนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายใน
องคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองคประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหลาน้ันมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับ หนวยงานหรือ
องคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกร 
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการ
บริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงจัดทํา โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
 
 
 
 
 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 
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3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
  2. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทจุริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  
 4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมี ประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย  
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
6. วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น  
  2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนนิการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนนิงาน  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จรยิธรรม  
  2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไป ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  
  4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมี ประสิทธิภาพ 
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ลำดับที่ 2 

 
๑.ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลบานกาด  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวล
จริยธรรม เพื่อกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของ
รัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและ ระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลหนองสรวง  ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางที่ขาด
ไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ทั้ง 
กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ซึ่งถา บุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและ
จริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารบับริการอยางประชาชนก็จะไดรบัความเชื่อมั่นและ ไววางใจที่จะเขามา
รับบริการที่องคกรนั้นๆ ประกอบกับองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดรับการประเมินคัดเลือกจาก
สํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการสงเสริม ทองถ่ินปลอดทุจริตในการเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนและที่
ดี และเพ่ือเปน การเตรียมความพรอมท้ังในดานคน ไดแก บุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทําโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
ดังกลาวนี้ข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  
  3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิด
ประโยชนสุขแก ประชาชน  
  3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี
ผลประโยชนทับซอน 
4. เปาหมาย ผูบรหิาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีการดําเนินการ  
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตำบลบาน
กาด โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุก
จิตสํานึกการตอตานการ ทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศกึษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลา การดาํเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ 5,๐๐๐  บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  ตัวช้ีวัด ประชาชนผูมารับบริการที่องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช แบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรบัผลกาประเมินไมต่ำกวารอยละ 70  
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  ผลลัพธ ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลบานกาด เกิด
จิตสํานกึที่ดีในการตอตานการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
  

ลำดับที่ 3 
 

1. ช่ือโครงการ :มาตรการ“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบล
บานกาด”  
2. หลกัการและเหตุผล  
  ตามที่องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด พ.ศ. 25๕๑ โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล 
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง กําหนดใหพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล มี
หนาท่ีดําเนินการให เปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวก
และใหบริการแกประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานกึที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน
ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชน ทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม 
และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือก ปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปรงใส และตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นใน
หลัก จรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมขาราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตอง ละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ควรนําแนว
ทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน ไดองคการบริหารสวนตำบลบานกาด จัดทํา มาตรการ 
“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด” ขึ้น เพ่ือใหบุคลากรทั้ง
ฝายการเมืองและฝายประจํา ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จรยิธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเปนสากล  
  3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปน เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด เพื่อให
การดาํเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ม ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  
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  3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สราง ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ
ตอสังคมตามลําดับ  
  3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบรหิารสวนตำบลบานกาด เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปน แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปดเผย
เปนการทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใส
ของหนวยงานของรฐัเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ งานกฎหมายและงานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานกาด องคการ
บริหารสวนตำบลบานกาด  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
 

 ลำดับที่ 4 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุงสูการเปน ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยไดรับความ รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรฐั ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อให ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลัก
เพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดชันีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอย
กวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ 
ขางตน องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดกําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการ
ทุจริตข้ึน เพื่อใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
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3. วัตถุประสงค  
  3.1 มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 
  3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิก สภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องขึ้นไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เก่ียวของ
กับการปลูกจิตสํานึก  
  2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ
อยางเครงครดั ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร 
 

ลำดับที่ 5 
 

ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึง ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพล
ตาม อํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม 
ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชรูปตัวเงนิ หรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร
ตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพี่นอง
หรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการ 
ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบล
บานกาด จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรในเขตองคการ
บริหารสวนตำบลบานกาด เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชน 
ทับซอน ผานการประชุมผูบรหิารกับพนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานกาด เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางาน
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โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน  
  3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ
เทศบาลตำบลหนองสรวง   
  3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีจิตสํานึก 
คานิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผล
ใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด  
4. เปาหมาย พนกังานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีการดําเนินการ จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)   
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ จำนวน  -  บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  ตัวชี้วัด พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน  
  ผลลัพธ พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไมยุง เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
ลำดับที่ 1 

 

1. ช่ือโครงการ : ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบล
บานกาด ประจําป 25๖๑ - ๒๕๖5 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ทําให อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือที่เรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล 
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปา
ของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลก รอน ซึ่งเปนปญหาที่
สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่ สี
เขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่
ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเปนการ
แกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพื่อเพ่ิม
พื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีองคการบรหิารสวนตำบลบานกาด ประจําป 25๖๑-๒๕๖๔” เพ่ือให
ประชาชนได มีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และ
รวมถวายเปนราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังน้ัน สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบาน
กาด จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา เพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่วางเปลาใน
เขต องคการบริหารสวนตำบลบานกาด เพื่อใหเกิดความรมรื่น แกชุมชน พรอมทั้งเปนการเพิ่มคุณภาพ
ชีวติของประชาชนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน
สาธารณะรวมกัน  
  3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในตําบลบานกาด 
  3.3 เพื่อใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลคาทรัพยากรที ่มีและลดภาวะโลกรอน  
  3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลาย
รอนแก ประชาชน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน   200   ตน  
5. พื้นท่ีดําเนินการ พื้นท่ีสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม 
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6. วิธีดําเนินงาน  
   6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน 
และประชาชนในทองถิ่น เขารวมกิจกรรม  
   6.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่  ให
จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกตนไม  
   6.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพื่อใชในโครงการ  
   6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลัง
มวลชน และประชาชนใน ทองถ่ิน  
   6.5 ดูแลรักษาและตดิตามผลโดยสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)   
8. งบประมาณดําเนินการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
    10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
    10.2 ทําใหเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน  
    10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
    10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสราง
ความรมรื่นในชุมชน 
 

ลำดับที ่2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว  
         พฒันา และ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖5 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
    ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไม
ทําลายปาไมที่ผิดกฎหมายได เพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมี
จํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพิ่มมากขึ้น 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของ 
ประเทศ โดยทั้งสองพระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทย
ใหมากข้ึนอยางม่ันคง และยั่งยืน ซึ่งพระองคทานไดเสนอวิธีที่เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ 
แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพื่อประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน 
พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําที่อยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” 
หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน 
เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจ องคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด  ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ไดตระหนัก ถึง
หนาที่และความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงได
จัดทําโครงการ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตองคการ



29 

 

     

บริหารส วนตำบลบ านกาด เพ่ือส งเสริม ให  ประชาชนในชุมชนไดรวม กันอนุ รักษ  ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง  
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและ
พิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชน เพ่ิมมากขึ้น  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองสรวง  
จํานวน ๑๑ หมูบาน โดย ปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวน
ครัว รั้วกินได เปนตน  
   4.2 ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จํานวน 5 หมูบาน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองคการบริหารสวนตำบล
บานกาด โดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครฐั ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ  
   4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด พนักงาน/ลูกจางองคการบริหารสวนตำบลบานกาด     
ผูนําชุมชนกลุมตาง ๆ ทั้ง ๑๑ หมูบาน ไดแก ประธานชุมชน ประธาน กลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. 
ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
   พื้นท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด และแหลงน้ำ         
คคูลอง ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
6. วิธีการดําเนินงาน  
   6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตาม
โครงการ (กลุมรวมทุก ชุมชน)  
    6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจํา
ชุมชน (กลุมยอยแตละ ชุมชน)  
   6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแต
ละชุมชน)  
   6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมนําคู
คลอง ทําความสะอาดถนน และพ้ืนที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด    

6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมี 
ความสวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและ
ชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
   6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหาร
สวนตำบลบานกาด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ จำนวน 5,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด องคการบรหิารสวนตำบลบานกาด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากขึ้น 
 

ลำดับที่ 3 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลกัการและเหตุผล/ความเปนมา  
   โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปน
โครงการตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่
ยากจนของราษฎร พรอมทั้งไดพระราชทานแนว ทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผน
ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกข ยาก ดอยโอกาสและยากจนตาม
ภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถ
พึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรบั “ความกินดี อยูดี ใน
อนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมี
ฐานะ ความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง 
โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะ หนา เปนขั้นตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การ
พึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากน้ัน ยังมุงเนนการสราง
กระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถ วาง
แผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใช
กระบวนการแบบมี สวนรวมของเกษตรกร สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงจัดทํา
โครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปน
หนึ่งในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอย โอกาสทาง
สังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
   3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนใน องคการบริหารสวนตำบล
บานกาด 
   3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง  
   3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ  
   3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ  
    6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ  
    6.3 ศกึษาดงูานในสถานที่จริง  
    6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจงั  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
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8. งบประมาณดําเนินการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
    10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด  
    10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแปรรปูเห็ด  
    10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได  
    10.4 มรีายไดเพ่ิมขึน้ ลดรายจาย เกิดความพอเพียง  
    10.5 เกิดการเรยีนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ลำดับที่ 4 

 

1. ช่ือโครงการ      โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส 

2. หลักการและเหตุผล     
 จากสภาพปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน สงผลกระทบใหสถาบันครอบครัวออนแอ
ลง ทุกคนตองดิ้นรนหาเลี้ยงชีพเพื่อความอยูรอดของตนเองและครอบครัว ผูสูงอายุ ผูพิการ ถูกทอดทิ้ง 
ตลอดจนยังทำใหเกิดปญหาผูดอยโอกาสในสังคมเพิ่มมากขึ้น และบุคคลกลุมนี้ ยังประสบปญหาความ
ยากลำบากในการดำรงชีวิต        ของตนเองและครอบครัว ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ซึ่งเปนสวน
หนึ่งที่จะชวยเหลือครอบครัวได โดยการใช เวลาวางใหเปนประโยชน อีกทั้งยังสามารถใชความรูไปประกอบ
อาชีพเลี้ยงชีพได ซึ่งสอดคลองตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557 สวนที่ 2 มาตรา22 (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน 
ผูสูงอายุ และผูพิการ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส องคการบริหารสวนบานกาด จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 
ผูพิการ  และผูดอยโอกาสข้ึน เพ่ือให ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดมีความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพ
อิสระ สรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัวไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมถึงสรางคุณคาใหกับตนเอง 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือใหผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส ไดมีความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สามารถสราง
รายไดใหแกตนเองได 
  3.2  เพ่ือใหผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สรางคณุคาใหแกตนเอง 
      3.3  เพื่อสงเสริมการพัฒนาจิตใจผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส ในดานสขุภาพและสังคม 
 

4. เปาหมาย    
      จำนวน 40 คน  ประกอบดวย 
      4.1 ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส   จำนวน 35 คน 
         4.2 เจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ     จำนวน  5 คน 
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5. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนนิการ 

5.1 เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ 
5.2 ติดตอประสานงานผูเขารวมโครงการ ผูที่เก่ียวของและกลุมเปาหมาย 
5.3 จัดกิจกรรม   

   - กิจกรรมนนัทนาการ 
   - กิจกรรมสงเสรมิอาชีพ 
         5.4  สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ 
 

6. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

9. งบประมาณ 
      ตั้งจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบ
ดำเนินงาน คาใชสอย งบประมาณทั้งสิ้น 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) เพื่อนำไปใชเปนคาใชจาย ดังน้ี 
      9.1 คาตอบแทนวิทยากร 
         9.2 คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ 
         9.3 คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ 
         9.4 คาปายไวนิลประชาสัมพันธ  
         9.5 คาวัสดุ 
 **ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายไดตามจริง  
 รวมเปนเงิน  10,000.- (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส สามารถนำความรูจากการอบรมไปประกอบอาชีพสราง
รายไดให 
 10.2 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาใหตนเอง 
สังคมและประเทศชาติ 
 10.3 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดพัฒนาจิตใจในดานสุขภาพและสังคม  
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ลำดับที่ 5 

 

1. ช่ือโครงการ      โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว 
2. หลักการและเหตุผล     
 ตามอำนาจหนาท่ีแหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖)              
ที่กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ตามมาตรา ๖๗ (๖) ในการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผูสูงอายุ และผูพิการ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเนนการรูจักนำทรัพยากรที่มีอยู
ในชุมชนใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคา และเพ่ิมศักยภาพของสตรีในชุมชนใหเกิดความรู เพ่ือนำไปสูความ
เขมแข็งของครอบครัวและสงัคม 
 ในยุคที่สตรีมีบทบาทและหนาที่ที่สำคัญมากขึ้นท้ังตอครอบครัวและตอสังคมเชนปจจุบัน ทำใหสตรี
ตองปรับตัวเพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีและสภาวการณตาง ๆ รวมท้ังแสวงหาความรูและ
แนวคดิใหม ๆ ใหกับตนเองเพ่ือนำไปประยุกตใช เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 
 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว เพ่ือพัฒนาผูนำสตรีในตำบลบานกาด เพ่ือเปนการอบรมใหความรูแกสตรีและเสริมสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว ตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพื่อเสริมสรางความรูและทักษะในการพัฒนาตนเองของสตรใีหมีประสิทธิภาพ   
      3.3 เพ่ือสรางความอบอุนและความเขมแข็งของคนในครอบครัว 
4. เปาหมาย    
      จำนวน 40 คน  ประกอบดวย 
      4.1 ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส   จำนวน 35 คน 
         4.2 เจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ     จำนวน  5 คน 
5. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนนิการ 
         5.1 เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ 
         5.2 ติดตอประสานงานผูเขารวมโครงการ ผูที่เกี่ยวของและกลุมเปาหมาย 
         5.3 จัดกิจกรรม 
   - บรรยายความรูท่ีสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันของคนในครอบครัว 
   - กิจกรรมสงเสริมทักษะอาชีพและสันทนาการในการสงเสริมใหครอบครวัใชเวลารวมกัน 
      5.4  สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ 
 

6. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2565  
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9. งบประมาณ 
      ตั้งจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบ
ดำเนินงาน คาใชสอย งบประมาณทั้งสิ้น 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) เพื่อนำไปใชเปนคาใชจาย ดังนี้ 
       9.1 คาตอบแทนวิทยากร 
         9.2 คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ 
         9.3 คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ 
         9.4 คาปายไวนิลประชาสัมพันธ  
         9.5 คาวัสดุ 
 **ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายไดตามจริง  
 รวมเปนเงิน  10,000.- (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
  

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 สตรีมีความรูและทักษะในการพัฒนาตนเอง 
 10.2 สตรีมีความเขมแข็งในการขับเคลื่อนตาง ๆ เพื่อแกปญหาใหกับครอบครัวในชุมชนและสังคม 
 10.3 เกิดความอบอุนและความเขมแข็งของคนในครอบครัว  
 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

ลำดับที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการธรรมะเพื่อประชาชน  
2. หลกัการและเหตุผล/ความเปนมา  
           ดวยสังคมไทยในปจจุบันความเจริญทางดานวัตถุกับความเจริญทางดานจิตใจไมสมดุลและเหลื่อมล้ำ
ตอกัน  ทำใหสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางเห็นไดชัด  เปนสังคมที่เนนการพัฒนาทางวัตถุมากกวา
จิตใจ  สงผลใหเยาวชนซึ่งเปนทรัพยากรมนุษยท่ีสำคัญที่สุดของประเทศตกอยูในวังวนของการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
มีทั้งดีและไมดี  อันกอใหเกิดปญหาของสังคมดังเห็นไดในทุกวันน้ี  ในฐานะท่ีประเทศไทยเปนเมืองพุทธ  มีคำ
สอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนที่พ่ึงทางใจ  ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายดานพุทธศาสนา มุงสงเสริม
บทบาทของสถาบันศาสนากับสถาบันการศึกษาและสถาบันทางสังคมอื่นๆ เพ่ือปลูกฝงคานิยม  จิตสำนึกที่ดี
ใหแกเด็กและเยาวชน  สงเสริมความเขาใจอันดีและสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนาเพ่ือนำ
หลักธรรมพุทธศาสนามาใชสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  สรางแรงจูงใจใหประชาชนนำมาใชดำรงชีวิต เพื่อ
ความสงบสุขในสังคม  
               การจะแก ไขปญหาดังกลาวนั้ น  จะตองอาศัยกระบวนการปลูกฝ งคุณ ธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนา ทำใหเกิดสมาธิและสติปญญา โดยเฉพาะอยางย่ิงการฝกปฏิบัติธรรมในกลุมเด็กและ 
เยาวชน  กลุมขาราชการและพนักงาน  กลุมผูสูงอายุ สตรี และประชาชนท่ัวไป  จะชวยทำใหมีจิตใจพ้ืนฐานที่
โอบออมอารี  มี เมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะทำใหพื้นฐานทางจิตใจอยู ในกรอบคุณธรรมและ
จริยธรรม  ยอมสงผลใหเด็กและเยาวชนเปนคนดี และสามารถแกปญหาสังคมได และทำใหประเทศชาติ
เจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว จะเห็นไดวา มาตรา ๒๘๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ 
มาตรา ๑๖ (๑๑) และมาตรา ๑๗ (๑๘) แหงพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวน ทองถ่ินฯ กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจหนาที่หลักในการดูแลและจัดทำ 
บริการสาธารณะในดานตาง ๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น และ มาตรา ๖๗ (๕) แหง 
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พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบลฯ และ (๑๑) แหงกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดฯ บัญญัติใหอำนาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การสงเสรมิศาสนาหรือทำนุ บำรุงศาสนา 
                องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ไดเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดทำโครงการ
ธรรมะเพ่ือประชาชน ประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือเปนการปลูกฝงเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปทางดาน
จิตใจ  สงเสริมใหนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในการดำเนินชีวิต  ใหประชาชนไดรับฟงธรรมและนำ
ธรรมะไปปรับใชในชีวิตประจำวัน  อันจะยังผลใหประเทศชาติมีความมั่นคงและเปนหลักสำคัญในการสืบพระ
ศาสนาตอไป 
 

๒.  วตัถุประสงค 
๑)  เพ่ือสงเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา   โดยการนอมนำหลักธรรมคำสั่ง
สอนตามรอยพระพุทธศาสนา ใหประชานนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันใหเกิดความสุข และอยูรวมในสังคมให
เกิดสันติสุข อันนำมาซึ่งความสามัคคใีนหมูคณะ 
๒)  เพื่อใหประชาชนไดประพฤติปฏิบัติตนอยูในบวรพระพุทธศาสนา เพ่ือขัดกลอมจิตใจใหเบิกบานและเปนสุข
ในการอยูรวมกันในสังคม 
๓)  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตางๆ สราง
สัมพันธภาพรวมกัน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

๓.  กลุมเปาหมาย 
         กลุมเด็กและเยาวชน  กลุมขาราชการและพนักงานจาง อบต.บานกาด  กลุมผูสูงอายุ กลุมสตร ีและประชาชน 
ทั่วไปในเขตพ้ืนที่และพื้นทีใ่กลเคียง จำนวน  ๑๐๐ คน 
 

๔.  ระยะเวลาดำเนินการ  
            ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

๕.  สถานที่ดำเนินการ 
         วัดบานใหมปางเตมิ ตำบลบานกาด  อำเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 
 

๖.  วิธีดำเนินการ 
         ๑)  จัดประชุมวางแผนดำเนินงาน  ประกอบดวย คณะผูบริหาร ,สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด ,กำนัน ,ผูใหญบาน และผูนำชุมชนดานตางๆ  เพื่อพิจารณาวางแผนการดำเนินงานโครงการ
รวมกัน 
         ๒)  จัดทำโครงการ  
         ๓)  ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนที่สนใจเขารวมโครงการไดรับทราบ 
         ๔)  ดำเนินงานโครงการตามขั้นตอนและระเบียบที่เก่ียวของ  โดยมีลักษณะกิจกรรม ดังน้ี 
                -การจัดธรรมบรรยาย  ใหความรูโดยการบรรยาย และการตอบปญหาจากวิทยากร 
         ๕)  ประชุมคณะทำงานเพ่ือสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
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๗.  งบประมาณ     
         ตั้งจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น งบดำเนินงาน  คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  โครงการธรรมะเพ่ือประชาชน ตั้งไว ๕,๐๐๐  บาท  (หาพัน
บาทถวน)  เพ่ือเปนคาใชจาย  ดังนี้ 
         ๑)  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ คน  
           ๒)  คาสมนาคุณวิทยากร  
           ๓)  คาปายไวนิลโครงการ จำนวน ๑ ปาย   
                รวมเปนเงิน  ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) 
 

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
        ผูเขารวมโครงการสามารถนำหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจำวันเพ่ือความสุข ความสงบ 
ความสามัคคีแกตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
 

๙. การประเมินผล 
        ใชการประชุมสรุปผลการจัดงาน 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  

ลำดับที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร 
    ปกครองสวนทองถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว 3 ฉบับ ปจจุบัน ที่ใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปน
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรบัความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มี
เปาหมาย หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่ งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การ
บริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจาหนาท่ี ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรม
แตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได กําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจาก
สวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของ ประชาชนในทองถิ่น 
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมให
องคกรปกครองสวน ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการ กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาท่ีจําเปน
ตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งนี้ ตอง
ยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมขื่นใจ
ใหแก คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกอบ กับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวน ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องใน
ทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นได เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางาน
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือ
ความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา 
แมวา โอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่
คนทํางานในหนวยงาน ราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรฐั ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผง ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทาง
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การเมืองในการตอตานการ ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศตอไป  
 

3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยการจัดทําแผน ปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจํ าน งการตอต านการทุจริตของผู บริห ารตอสาธารณ ะชน                   
อยางนอย 1 ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
   6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของ  
   6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต  
   6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต  
   6.5 จัดทําแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต  
   6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.7 ดาํเนนิการตามแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ จำนวน - บาท 
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลดั องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ - 
มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง - มี
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถ
ปองกันการทุจริตของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถ่ินได – ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
ลำดับที่ 1 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ)  
2. หลักการและเหตุผล  
   พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
ปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตำบล ให
มีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกร
จะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ 
จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสราง
มาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปน ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่
ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึง
การมีสวนรวม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระ
ราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ี
กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิด ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตำบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชยีงใหม เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดังนั้น เพื่อเปนการ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
การทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงาน บุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวน
ตำบล  
   3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได  
 
   3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดาน
บริหารงานบุคคล  
   3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตำบล ใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามา ทํางาน  
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล จํานวน 1 
มาตรการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  
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   6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อน
ตําแหนง/เงนิเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล จังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด พ.ศ. 25๕๘  
   6.2 นาํหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล   
   6.4 ดําเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต  
     –มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ  
    - เจาหนาที่งานบรหิารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลัก 
ธรรมาภิบาล  
   10.2 ผลลัพธ  
    - ลดขอรองเรียน ในการดํ าเนินการด านบริหารงาน บุคคลของเทศบาลไม               
นอยกวา 90 %  
    - บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไมต่ำกวาระดับ 3  
    - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล มีความโปรงใส สามารถ
ปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได 
 

ลำดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคาํส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบล 
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลและหัวหนาสวนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
    องคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตำบล ท้ังที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่ตองทําอีกมากมาย
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตำบล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ
ใหบริการ ทําใหการ บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 50 
วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพ่ือ



41 

 

     

ประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหาร
ราชการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 
48(2) เตรส ที่กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบล มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ 
เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกองคการ
บริหารสวนตำบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการขององคการบริหารสวนตำบล และเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตำบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล มาตรา 48 วีสติ นายก
องคการบริหารสวนตำบล มอีํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตำบล 
ที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ นายกองคการบรหิารสวนตำบล ได มาตรา 48 เอกูนวี
สติ กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตำบล และลูกจางเทศบาล
รอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตำบล ให
เปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาที่อ่ืน  ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกองคการบริหารสวน
ตำบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตำบล จังหวัดเชียงใหม 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล จังหวัดเชียงใหม 
ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการ
ของ ประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการ ของประชาชน  
   3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  
   3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
   3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหนงหนาที่ราชการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   จัดทําคาํสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบล มอบหมายใหรอง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด นายกองคการบริหารสวนตำบล มอบหมายใหปลัดองคการ
บริหารสวนตำบล รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล และหัวหนา สวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวน
ตำบล มอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตำบล ปลัองคการบริหารสวนตำบล มอบหมายใหหัวหนา
สวนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับ
และหนงัสือสั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
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   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
   6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายใน
ทุกเดอืน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ สาํนกัปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 
4 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี - ประชาชนไดรับ
ความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 

ลำดับที่ 3 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจางเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น
ตามอำนาจหนาที่ของสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล ทั้งท่ีเปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดใหเปน
หนาที่ของสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบลและในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  การจัดทำงบประมาณการ
จัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทำบริการสารธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินทั้ง 4 
หมูบาน ในพ้ืนท่ี 6.25  ตารางกิโลเมตร นั้น องคการบริหารสวนตำบลทาวังพราวในฐานะผูใหบริการก็จะไม
ทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอย
เพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความพึง
พอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 ท่ีกำหนดให
การปฏิบัติงานตามหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีน้ัน จะตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของ
รัฐ ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ  
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบรกิาร 
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบรกิารใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบาน
กาด จำนวน 1 ครั้ง ตอป 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นท่ีในเขตตำบลทาวังพราว 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาดตาม
รูปแบบท่ีกำหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตำบลทาวังพราวทราบ 
 6.4 ดำเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทำการประเมิน 
 6.5 ปดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000.- บาท   
9. ผูรบัผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด จำนวน 2 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผูรับบรกิารมีความพึงพอใจไมต่ำกวารอยละ 80 
  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
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ลำดับที่ 4 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน”       
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกเทศมนตรีตำบลหนองสรวง  ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนเปนเรื่อง ลําดับตนๆ ของเร่ืองการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่อง
การใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ   เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรี  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการ พนักงาน  พนักงานจางของเทศบาล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสราง
ความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค  

   เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ 
ตรวจสอบได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ขาราชการ พนักงานสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ 
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตำบล เปนประธานกรรมการ และ 
หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  

   6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตำบล 
บานกาด โดยประกอบดวยนายก องคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปน ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและ
ผูบรหิารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการที่รับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ  

   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ 
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณา
ไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น เก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการ
ปฏิบัติราชการ  

   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ 
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  

   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนขาราชการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวนตำบลบานกาด เสนอมา โดยใชหลักเกณฑ
ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ชวงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปงบประมาณ     
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
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9. ผูรับผิดชอบ งานบุคลากร สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

ลำดับที่ 5 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดียวกันและ สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝาย บัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองสรวง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญ ญัติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป  และดําเนินงานตาม ข้ันตอนของระเบี ยบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการทีเ่ก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวน ทองถ่ินจะตองทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
 ประกาศ และหนังสือที่ เก่ียวของ  

   3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  

   จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท 
รายจายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ (หวงวันท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

   10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือสั่งการที ่เก่ียวของ  

   10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และ 
เปนไปในทิศทาง เดียวกัน  

   10.3 เกิดความคุมคาและมีประสทิธิภาพในการบริหารงานงบประมาณ 
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 ลำดับที่ 6 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมี 
การบริหารราชการ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง  
   3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร  
   3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  
   3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน  
    4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสด ุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง  
   6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของ 

จํานวนงบประมาณ  
   6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  
   6.4 สรปุปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
   6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  
   6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

   10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมี 
ประสิทธิภาพ  

   10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  
   10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ 

และเกิดความคุมคาเปน ประโยชนกับประชาชน 
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ลำดับที่ 7 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได  
   3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
   3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสรมิธุรกิจของตนและพวกพอง  

4. เปาหมาย/ผลผลิต เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผู 
เสนองานในการจัดหา พัสดุ  

   6.2 ปรบัปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน 
ถึงความเกี่ยวของกับผู เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกนัผลประโยชนทับซอน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรบัผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

   10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทบัซอน  
   10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
   10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
                                                            ลำดับที่ 1 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  

    พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลกัการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กําหนดใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมี
หลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ ผานมาไดมีการประเมิน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยาง ตอเนื่องทุก
ปนั้น เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 
เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการ ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมตํากวาปที่ผานมา 
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรอืลดขั้นตอนการทํางาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ตามกฎหมายเปนสําคัญ  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
   3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรบับริการ  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ใหสั้นลง  
   4.2 ประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
   4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
   4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
   4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ 

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดาํเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  
6. วิธีดําเนินการ  

    6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ 

ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคบับัญชา  

   6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ 
ประชาชนที่ นายกองคการบริหารสวนตำบล มอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล หรือปลัด
องคการบริหารสวนตำบล ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ   

   6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาว 
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มาปรับปรงุการปฏิบัติ ราชการ  
   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวน 

ตำบล และผูบริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ  

   10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน 
การใหบริการของ เจาหนาที่  

   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

และทําใหประชาชนมีความศรทัธา ตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
 

ลำดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

   ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดนิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
ซึ่งเปนกฎหมายที่เปน ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชน สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความตองการของ
ประชาชน” และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการ
ดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทาง
พระราชกฤษฎีกานี้ โดย อยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความ
สะดวกในการตอบสนองตอความ ตองการของประชาชน เทศบาลตำบลหนองสรวง เปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรูปแบบหน่ึง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือ ประโยชนสุขของประชาชน 
ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและ พนักงานทุกทาน
จะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ได
มากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติ ราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวก
เพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรบัการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
   3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหา 

ที่เกิดข้ึนได  
   3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ 

ประชาชนผูมาติดตอ ขอรับบริการ     
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   3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใส 
สามารถวัดผลการดําเนินงาน ได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด และผู ท่ีมาติดตอราชการกับ
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
   6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให 

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
   6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  
   6.4.1 ปรับปรุงแผนผงักําหนดผูรับผดิชอบใหเปนปจจุบัน  
   6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน  
   6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  
   6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน  
   6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน 

บริการ  
   6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการ 

ใหบรกิารแกประชาชนทั้งเวลา ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
   6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
   6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  
   6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนํา 

จุดบกพรองในการจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้น
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองชาง องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

   10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
   10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รบัรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ี 

เกิดข้ึนได  
   10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วธิีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการ 

ประชาชนผูมาติดตอขอรับ บริการ  
   10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ 

วัดผลการดําเนินงานได 
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ลำดับที่ 3 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนมุัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

   การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายใน 
องคกรนั้น ก็เพ่ือเปนการ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขาย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องน้ันเปนอยางดี ดวยความ
รอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การดําเนินการของ
หนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการ ตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหง 
รัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความตองการ ของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี  
3. วัตถุประสงค  

   เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ 
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  
4. เปาหมาย  

   คณะผูบรหิารองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ปลัดองคการบริหารสวนตำบล รองปลัด 
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด หรือ หัวหนาสวนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัต ิอนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะ 
ผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตำบล รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

   6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
   6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวน 

ตำบล รองปลัด หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สวนราชการทุกสวน องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจน 
การอํานวยความสะดวก และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ลำดับที่ 4 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล  
2. หลักการและเหตุผล  

   ตามพระราชบัญญัติ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ได 
บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีไว หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลาย
ฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบล เอาไว การที่ นายกองคการบริหารสวนตำบล 
จะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึน 
ได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดกําหนด
มาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล ใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัด
องคการบริหารสวนตำบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตำบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหาร
สวนตำบลบานกาด  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือใหการใชดลุยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร 
กิจการบานเมืองท่ีดี  

   3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มกีารมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล เสนอนายกองคการ 
บริหารสวนตำบล พิจารณา  

   6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบลใหรองนายกองคการ 
บริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนตำบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
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ลำดับที่ 5 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  
2. หลักการและเหตุผล  

   ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่ของ 
นายกองคการบริหารสวนตำบลในฐานะเจา พนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ทั้งการอนุญาตกอสรางอาคาร 
รื้อถอนอาคาร ตอเติมดัดแปลงอาคาร เปนตน ซึ่งลวนแต เกี่ยวของกับสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน 
การที่จะใชอํานาจอยูกับนายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการ ประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปน
ชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริตขึ้นมาได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจาพนักงานทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินจิของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
 2522 เปนไปอยาง รอบคอบ  

   3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรปัชันของเจาหนาที่  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

   คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตำบลมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหกับรองนายกองคการบริหารสวนตำบล 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  

   เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตำบลบานกาด มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นใหรองนายก 
องคการบริหารสวนตำบล เปนผูปฏิบัติราชการแทน นายกองคการบริหารสวนตำบล ในการใชอํานาจเจา
พนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองชาง องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

   มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองคการบริหารสวนตำบลในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น ตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
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ลำดับที่ 6 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ปลัด
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด และหัวหนาสวนราชการ  
2. หลกัการและเหตุผล  

   องคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 
2537 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตำบล มีหนาท่ีตองทําอีก
มากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ ติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหาร
สวนตำบล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก ภารกิจมี
มากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทําให
การบริการเกิดความ ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69 วรรคทาย ที่กําหนดให
การปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดย
ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหาร ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับ
การอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 59  ที่กําหนดใหนายกองคการบริหารสวน
ตำบล มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เก่ียวกับราชการของ องคการบริหารสวนตำบล มาตรา 
60 กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ขององคการบริหาร
สวนตำบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน องคการบริหารสวนตำบล และลูกจางขององคการบริหารสวน
ตำบล มาตรา 60 นายกองคการบริหารสวนตำบล มีอํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกที่
องคการบริหารสวนตำบล ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตำบล ได 
มาตรา 60/1  กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล เปนผูบังคับบัญชาพนักงานองคการบริหารสวนตำบล 
และลูกจางองคการบริหารสวนตำบล รองจากนายกองคการบริหารสวนตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําขององคการบริหารสวนตำบล ใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย
กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวน
ตำบล จังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและ เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของ ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ข้ึน  
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3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 

 ตอบสนองความตองการ ของประชาชน  
   3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบรกิารจากหนวยงาน  
   3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
   3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินจิอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริต 

และประพฤติมิชอบใน ตําแหนงหนาที่ราชการ  
4. เปาหมาย  

   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 
4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบล มอบหมายใหรองนายกองคการบรหิารสวนตำบล นายก
องคการบริหารสวนตำบล มอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล รองปลัด องคการบริหารสวนตำบล 
และหัวหนา สวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตำบล มอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตำบล และ
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตำบล 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับ 
และหนังสือ ส่ังการ  

   6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน 
รับทราบและถือปฏิบัติ  

   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
   6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายใน 

ทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

   10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 
4 ฉบับ  

   10.2 ผลลัพธ  
    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี  
    - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหง 

การทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
  

ลำดับที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน
ดีเดน 
2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำ
ใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการ
ทุจริตทุกระดบัทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตำบล
ทาวังพราว จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก
ผูกระทำความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม 
จรยิธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความ
ดีและคณุธรรม เปนรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
 3. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือสรางขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดีอันเปน 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
ผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตำบลทาวังพราวเว็บไซตองคการบริหารสวนตำบล
บานกาด สื่อสังคม (Social Media) เปนตน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
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ลำดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือ
เขารวมใน กิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
2. หลักการและเหตุผล  

   การสงเสริมคณุธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐาน 
อันสําคัญในการพัฒนา สังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และ
เสียสละเพื่อสวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปน แบบอยางแกประชาชนตําบล
หนองสรวง ผูที่ทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด อยาง
สม่ำเสมอ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และ
การตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทํา
คุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด โดยการมอบใบประกาศ เกียรติ
คุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับองคการบริหารสวนตำบล ที่ควรไดรับการยกยอง
ชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน 
องคกรในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติ
ปฏบัิติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการ 
บริหารสวนตำบลบานกาด 

   3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  

   3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการ 
บริหารสวนตำบลบานกาด มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

   - ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครฐัและภาคเอกชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบาน 
กาด 

   - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
5. พื้นท่ีดําเนินการ พ้ืนที่ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม    
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนด 
หลักเกณฑการพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน  

   6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง   
   6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ 

ผานการคัดเลอืกและได คะแนนสูงสุด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ   ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรอืเขา 

รวมในกิจกรรมของ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
   10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีคานิยม ยก 

ยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ลำดับที่ 3 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
2. หลักการและเหตุผล  

   ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะ 
แบบมีสวนรวมตามที่ บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรที่ให การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปน
ประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปน ขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวม
เปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป กองการศึกษา 
จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับ ใบ
ประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพ่ือเปน
ขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอื่นในชุมชน  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา 
 ศิลปวัฒนธรรม ที่เปน ประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู  

   3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรบัรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแก 
สาธารณชนตอไป  

   3.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการ 
ดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองและกวางขวางย่ิงข้ึน  
4. เปาหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ตําบลบานกาด  
5. สถานที่ดําเนินการ ศาลาเอนกประสงค หมู ๑ - 9 ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
   6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชู 

เกียรติประชาชนผูมีจิต สาธารณะ  
   6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา ดังน้ี  
    - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน)  
    - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน การจักสาน (ประชาชน)  
    - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน)  
    - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน)  
    - ดานอนุรักษศลิปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
  
 
   6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
   6.5 สรุปผลการจัดทาํกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคบับัญชา  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยาง
กับประชาชน 

ลำดับที่ 1 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
ลำดับที่ 1 

 

1 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  

   จากการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐัไดกําหนด 
ดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลัก
รวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึน ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ
ตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ี นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ี ภายในองคกร โดยการ
สรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของ ผูบริหาร
และเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตาน การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจรติ ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ 
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

   3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร 
ทองถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  

6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

ลำดับที ่2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด”  
2. หลักการและเหตุผล  

   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติวาการปฏิบัติหนาที่ ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมี สวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสม ของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา 
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการ 
กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความ คุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่
กําหนด เทศบาลตำบลหนองสรวง จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามใน ขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด กับปลัดองคการบริหาร
สวนตำบล และหัวหนาสํานัก ปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/ 
กอง/ฝาย เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ ประสิทธผิล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด  

   3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และ 
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

   3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตาม 
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔  

   3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรยีมเอกสาร และหลักฐานของ 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  
4. การประเมินผล 

   การปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ องคการ 
บริหารสวนตําบลบานกาด ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดย
จัดทํา ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุ เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหาร
สวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการ บริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด 
พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ 
ดังนี้  
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   1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  
   2) การบริหารราชการเพือ่ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ  
   3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ  
   4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
   6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   1.1 ชี้แจงสาํนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด 

และกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 
2548  

   1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
          - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา 

รบัรองการปฏิบัต ิราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด เปนตน  

          - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
และผูจัดเก็บขอมูล เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกลาว  

     1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม 
เปาหมายหรือตัวชี้วัดที่ กําหนด  

   1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  
   1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน เบ้ืองตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว 

๖.การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 
มีผลการปฏิบติัราชการอยูในระดบัดีมาก 4 

มีผลการปฏิบติัราชการอยูในระดบัดี 3 
มีผลการปฏิบตัิราชการอยูในระดบัพอใช 2 

มีผลการปฏิบตัริาชการอยูในระดบัปรบัปรุง 1 
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ลำดับที่ 3 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “การแตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  

   ดวยองคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาค 
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอ
ขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบ อินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจง
เบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไข
ความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียน
ประจําองคการบริหารสวนตำบลบานกาด รวมถึงจัดทําคูมือ ดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
เจาหนาที่รบัผิดชอบไดถือปฏิบัตใิหเปนแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผดิชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
   3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณไีดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

เปนไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรยีน  
   6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรยีนขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
   6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรยีนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการ 

ปฏิบัติงานและดําเนินการ แกไขปญหาเรื่องรองเรยีนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม  

   6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการ 
บริหารสวนตำบลบานกาด ใหผูรับบรกิาร ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจาก กระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับ
ความตองการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน
ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ตามคูมือ ดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลบาน
กาด โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของอยาง
ถูกตอง 
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ลำดับที่ 4 
 

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
2. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลองคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด เนื่องจากเห็นความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสำคัญชวยใหการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรอืลด
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อำเภอ) แลว องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ยังให
ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทำหนาที่ตรวจสอบภายในโดย
อิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำป 
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแกเจาหนาที่
ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทกัทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไป
ยัง ส.ต.ง. แลว แต ส.ต.ง. ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงาน
ใหผูวาราชการจังหวัดให เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดำเนินการตาม
อำนาจหนาที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด เพ่ือ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรอืรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดำเนินการ  
 - ทุกสำนัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. องคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 2. องคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

ลำดับที่ 5 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด เนื่องจากเห็น
ความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสำคัญชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อำเภอ) แลว องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ยังใหความสำคัญกับการตรวจสอบ
ภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทำหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบ
ภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำป 
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแกเจาหนาที่
ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไป
ยัง ส.ต.ง. แลว แต ส.ต.ง. ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงาน
ใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จส้ินภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดำเนินการตาม
อำนาจหนาที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด เพื่อ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรอืรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบรหิาร 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดำเนินการ  
 - ทุกสำนัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. องคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 2. องคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
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มติิที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี สวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
 

 ลำดับที่ 1 
   

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  

   คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือให 
เกิดการบริหารจัดการที่ดี และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการ
ทํางานที่จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความ
โปรงใสในการทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของ ราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับ
ทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและ เหตุผลของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางใน
การ ไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช สิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหาร
สวนตำบลบานกาด ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่จําเปน
อยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานกาด ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางให
องคการบรหิารสวนตำบลบานกาด มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดและตัวแทนชุมชน
ไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ ราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และ
เมื่อเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผู ใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวาง อบต. 
กับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค  

   เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ 
โปรงใสในการทํางานและมี ความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ผูเขารวมอบรม จํานวน 90 คน (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 4 คน, ตัวแทนชุมชน 
จํานวน 50 คน) ผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละ 80 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  

   ขั้นตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม  
   ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร  
   ขั้นตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม  
   ขั้นตอนท่ี 4 วัดผลความรู  
   ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด  ภายในองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนผูเขารวมอบรม รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม 

ลำดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”  
2. หลักการและเหตุผล  

   ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการ
จัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดจัดทํา
มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพื่อใหประชาชน สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ได
งายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือใหมกีารเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย  
   3.2 เพ่ือใหมกีารเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย  
   3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 
10 ประเภทขึ้นไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
6. วิธีดําเนินการ จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก  

   - แผนพัฒนาทองถิ่น  
   - งบประมาณรายจายประจําป  
   - แผนการดําเนินงาน  
   - แผนอัตรากําลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  
   - ขอมูลรายรับและรายจาย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5    
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด กองคลัง  กองชาง องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร 
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ลำดับที่ 3 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของเองค
การบริหารสวนตำบล และการรับ เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
2. หลักการและเหตุผล  

   การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมาก 
ในการบริหารงานของ ราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถ
ตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อ
เปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค  

   เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการ 
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและ พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  

   เผยแพรขอมลูขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรบัจายเงินประจําป และการจัดซื้อ 
จัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียน
ทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของ องคการบริหารสวนตำบลบานกาดและปดประกาศขอมูล
ดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบ
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ลำดับที่ 4 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

   ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมาก 
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชใน
การดําเนินงานผานสื่อการ ประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให
ความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลา สั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพ้ืนฐาน สราง
ความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของ องคการบริหารสวนตำบล ใหสามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสราง ความสัมพันธกับ
ประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล จึงจําเปนตอง
พิจารณาในการ เลอืกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณน้ันๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละ
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ขั้นตอนที่ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใส และยุติธรรม  
3. วัตถุประสงค  

   1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล ใหประชาชนไดรบัทราบ 
โดยผานทางสื่อประเภทตางๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  

   2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการ 
บริหารสวนตำบล อยางถูกตองและโปรงใส  

   3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล  
   4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน  
   5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย  
   6. เพ่ือความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน  

4. เปาหมาย เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ใหแก
ประชาชนโดยทั่วไปอยางกวางขวาง  

   4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของ องคการบริหาร 
สวนตำบล 

   4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร  
   4.3 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตำบล และคูมือการใหบริการประชาชน  
   4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององคการบรหิารสวนตำบล  
   4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร  
   4.6 จัดทําคูมือสําหรบัประชาชน  
   4.7 จัดแถลงขาวสื่อมวลชน  
   4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน  
   4.9 จัดทําของที่ระลึก  
   4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่  
   4.11 ปายประชาสัมพันธ  
   4.12 จดหมายอิเล็กทรอนกิส  
   4.13 จัดทํา spot  
   4.14 เสยีงตามสาย  
   4.15 อื่นๆ   

5. พื้นที่ดําเนินการ ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 เสนออนุมัตโิครงการ  
   6.2 ดําเนินการประชุม  
   6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ  
   6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรยีนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจขององคการ 

บริหารสวนตำบล  
   6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

   ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ซึ่ง 
ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปนตัวชี้วัด 
โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้  

         - ประชาชนไดรบัทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล และมี 
ความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 

ลำดับที่ 5 
 
1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรม จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบล
บานกาด เชน เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธที่องคการบริหารสวนตำบลและตามหมูบาน เปนตน 
2. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อำนาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น องคการบรหิารสวนตำบลบานกาด จึงไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพรขอมูลที่
สำคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน  วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่และเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดไดงายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย 
 2. เพื่อใหประชาชนหรอืผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จำนวนไมนอยกวา 5 ชองทาง 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
 พื้นท่ีทั้งในและนอกเขตองคการบรหิารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดำเนินการ  
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายขาว/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจำและใหประชาชน

สืบคนไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป 
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- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

ลำดับที่ 6 
 

1. ช่ือโครงการ :  อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ขอ 12 วรรคทาย กำหนดใหมีสถานที่กลางสำหรับเปน
ศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และประกาศกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสำหรับเปนศนูยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น ลง
วันที่ 30 กันยายน 2553 ขอ 7 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใชสถานที่กลางดำเนินการตาม
ระเบียบจะตองรวมกันรับผิดชอบคาใชจายในการอำนวยการของสถานที่กลาง โดยอาจพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกลาวใหแกหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินที่เปนเจาเปนผูดำเนินการจัดหาแทน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณใหแกสวนราชการท่ีเปนท่ีตั้งของ
สถานที่กลางดำเนินการแทนก็ได ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณดังกลาวใหทำเทาที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
ของสถานที่กลาง อนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่เปนเจาภาพ
หรือสวนราชการอ่ืนที่เปนที่ตั้งของสถานที่กาง ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการสนับสนุนงบประมาณใหแก
หนวยงานของรัฐตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดดวย 
 2. อำเภอสันปาตอง มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ จำนวน 13 แหง ประกอบดวยองคการ
บริหารสวนตำบลตำบล จำนวน 6 แหง และองคการบริหารสวนตำบล 7 แหง ซึ่งแตละแหงมีงบประมาณใน
การพัฒนาในพ้ืนที่ของตนเองพอสมควร จำเปนที่จะตองจัดใหมีการสอบราคาหรือประกวดราคา เพื่อหาผู
รับจางในการดำเนินโครงการพัฒนาของตนเปนประจำและมีจำนวนมากขึ้นทุกป ประกอบกับปจจุบันรัฐบาลได
มีนโยบายในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ไมใหเกิดขึ้นกับทุกสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายปองกันปญหาดังกลาวดวยนโยบายการปราบปรามผูมีอิทธิพลในการสมยอม
ในการเสนอราคา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสดุแกหนวยราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ดังนั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดกำหนดใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทุกแหงใช
สถานที่กลางที่จังหวัดกำหนดเพ่ือเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง ในการยื่นซองและเปดซอง
สอบราคา ประกวดราคา  
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหศูนยขอมูลขาวสารการซื้อการจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอำเภอมีความ
โปรงใสเชื่อถือได 
 2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3. เพ่ือใหสถานที่รับซอง – เปดซอง ในการสอบราคา และประกวดราคามีความพรอม ปลอดภัยและ
สามารถดำเนินการตามไดตามระเบียบกฎหมาย 
 4. เพื่อสรางการบริการที่ดีแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนผูมาตดิตอ 
 5. เพ่ือใหวัสดุ อุปกรณและสถานท่ีในการดำเนินการสอบราคาและประกวดราคามีความพรอมอยู
เสมอ 
 6. เพ่ือสรางมาตรฐานรูปแบบการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอำเภอสันปาตอง
เปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 7. เพ่ือสรางจิตสำนึกใหประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบางปะอิน ใหมีกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 
และมีสถานที่สำหรับการเผยแพรองคความรูตางๆ ใหแกประชาชนในเขตพื้นที่ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยเหลือการดำเนินงานและอำนวยการจัดซื้อจัดจางและการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2. จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยเหลือในการตรวจสอบรวบรวมขอมูลที่ดิน , ขอมูลการเปลี่ยนแปลงเจาของ
ที่ดินเพ่ือนำมาประกอบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 3. จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยเหลือในการดูแลทำความสะอาดภายในศนูยฯ และบริเวณโดยรอบอาคาร 
 4. จัดใหมีวัสดุครุภัณฑที่จำเปนตองใชในการดำเนินการ และอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจาง
ใหพรอมเสมอ 
 5. จัดใหมีการบริการที่ดีตอผูติดราชการและผูเขารวมการดำเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความประทับใจ 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
 หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางอำเภอแมวาง ที่ตั้ง ณ ท่ีทำการอำเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม 
6. วิธีดำเนินการ  
 อุดหนุนงบประมาณรายจายประจำป 1 ครั้ง/ป 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 50,000.- บาท 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกแหง 
 2. มีสถานท่ีในการปดประกาศสอบราคาและประกวดราคาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง 
ระดับอำเภออยางเปนระเบียบและมั่นคงถาวร 
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 3. มีสถานท่ีรับซอง – เปดซอง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความพรอม มีความโปรงใส สะดวก 
และเปนไปตามแนวทางเดียวกัน 
 4. มีความสะดวกคลองตัวในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5. ผูมาติดตอราชการหรือผูมีสวนเกี่ยวของในการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง เกิดความพอใจในการ
บริการและความยุติธรรม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6. มีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่เพียงพอ สะดวก ทันสมัย เอื้อตอการปฏิบัติหนาท่ี และการ
ใหบริการตอนรับตามหลักการบริการสาธารณะที่ดี 
 7. ผูมารับบริการเกิดความรูสึกประทับใจ ในการไดรับบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกันในการติดตอ
ราชการหรอืการดำเนนิการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง 
 8. ทำใหการบริหารจัดการในการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพ 
 9. คณะผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น พนกังานสวนทองถิ่นและประชาชน
ผูมาติดตอราชการเกิดความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีตอสวนราชการ 
 10. ทำใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และมีขอมูลในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ครบถวน ถูกตอง 
 11. ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสันปาตอง ไดรับการสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 มาตรา 4 

 
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

ลำดับที่ 1 
  

1. ช่ือโครงการ :  โครงการจัดทำแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทำงานรวมกันของทุกภาคสวนที่ เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นำแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสำคัญในการสงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลทาวังพราวไดดำเนินการจัดโครงการ
จัดทำแผนชุมชน ประจำปงบประมาณ 2561 เพ่ือนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวน
ตำบลทาวังพราวประจำป พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการนำเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตำบลในปถัดไป สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดจัดใหมีโครงการ
ประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจำป พ.ศ. 2561 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น 
 2. เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนำชุมชน 
 3. เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบล 
 4. เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน 
 5. เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
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 6. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จำนวน 6 หมูบาน ในเขตองคการ
บริหารสวนตำบลบานกาด สำหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนำมา
บรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
6. วิธีดำเนินการ  
 1. เสนอขออนมุัติโครงการ 
 2. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
 3. ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เก่ียวของ 
 4. จัดประชุมชี้แจงทำความเขาใจ 
 5. ดำเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
 6. จัดประชุมผูนำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกำหนด 
 7. จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
 8. จัดทำแผนชุมชนเพ่ือสงใหองคการบริหารสวนตำบลทาวังพราวและหนวยงานที่เก่ียวของ 
 9. ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 5,000.- บาท  
9. ผูรับผิดชอบ  
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น 
 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบล      
บานกาด 
 4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
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ลำดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการประชุมประชาคมตำบลบานกาด 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอำนาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขาง
ใหมและมีจำนวนหลายฉบับดวยกัน ทำใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจ
และการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอำนาจ องคการบริหารสวนตำบลทาวังพราวจึงไดจัดทำ
โครงการองคการบริหารสวนตำบลสัญจรประชุมประชาคมตำบลประจำปขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่น
ตนเอง 
3. วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปงบประมาณ อีกทางหนึ่ง
ดวย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 ผูนำองคกรประชาชน เชน กำนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกำนัน ผูนำชุมชนแพทยประจำ
ตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาวังพราวกลุมอาชีพตางๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จำนวนไมนอยกวา 100 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ    
 ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดำเนินการ   
 1. ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
 2. แตงตั้งคณะทำงาน 
 3. วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกำหนดตารางการฝกอบรม 
 4. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตำบลทาวังพราว 
 5. ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการกระจายอำนาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน 
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ลำดับที่ 3 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   องคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมี 
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยาง
ตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ตองการของประชาชน องคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชน
ที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยาง 
ถูกตองหรือนํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป  

   3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหาร 
สวนตำบลบานกาด    

3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตำบลกับ 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี  
4. เปาหมาย  

   ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือ 
ผูมีสวนไดเสียที่ เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวน ไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยาง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได  
5. วิธีดําเนนิการ  

   5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรบัเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
   5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรยีน  
   5.3 นําเรือ่งเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตาม 

ความจําเปนและเรงดวน  
   5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ   

6. ระยะเวลาดําเนินการ ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 
น. โดยชองทางรองทุกข/ รองเรียน ดังนี้  

   6.1 สาํนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
   6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 0-5392-8096  ทางโทรสารหมายเลข 0-5392-8096   
   6.3 ทางเว็บไซต  
   6.4 ทางไปรษณีย  

7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทกุข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวา 

ประชาชนไดมีสวนรวมในการ สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

   9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรบัปรุงตามเร่ืองที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข  
   9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

ลำดับที่ 4 
 

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแตงตัง้เจาหนาท่ีในการรับเรือ่งรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง 
ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จ
แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 2. เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3. เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 
4. เปาหมายการดำเนินการ  
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 
5. พื้นที่ดำเนินการ   
 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดำเนินการ   
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 2. ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรยีนรองทุกข 
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ลำดับที่ 5 
 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรำคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปนสวนงานที่มีอำนาจหนาท่ีโดยตรงในการดูแลดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุงเนนการ
บริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอ้ือตอการดำรงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจง
เรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรำคาญ เชน กลิ่นเหม็น 
เสียงดัง องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงมีหนาที่เรงดำเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรำคาญ
นั้นเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ เก่ียวกับเหตุเดือดรอนรำคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 2. เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ 
 3. เพื่อเปนการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจาหนาที่ 
4. เปาหมาย 
 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรำคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องคการบริหาร
สวนตำบลบานกาด 
5. พื้นที่ดำเนินการ   
 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดำเนินการ   
 1. จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเหตุเดอืดรอนรำคาญ 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรำคาญ 
 3. รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
 4. ดำเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนำเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่ง
การเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจำเปนและเรงดวน 
 5. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรบัแจง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ใหบรกิารในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศพัท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) facebook 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีสถิติจำนวนเร่ืองรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรำคาญเปนประจำทุกเดือน ทำใหเห็นวาประชาชน
ไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
 
 



79 

 

     

 2. สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรำคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือรองเรยีน/
รองทุกข 
 3. ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

ลำดับที่ 6 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการ อบต. เคลื่อนที่  
2. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   องคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมี 
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนัน้ เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไป
อยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงไดจัดทํา โครงการ อบตคลื่อนที่ เพ่ือสํารวจความตองการของ
ประชาชนตามครัวเรือนวาตองการให อบต. ดําเนินการใหบริการ ในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ 
ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดย เนนใหบริการฟรีแก
ประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุด 
รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน 
องคการบริหารสวนตำบล ซึ่งอาจเสียคาใชจาย หรือเสียเวลาเพ่ิมขึ้น  

   3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยาง 
ถูกตองหรือนํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป  

   3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกับ 
ประชาชนในพ้ืนที่  
4. เปาหมาย/ผลลัพธ  

   นําบริการในหนาที่ของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตำบล ออกไปใหบริการแก 
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตำบล ทั้งหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

   กําหนดใหออกองคการบริหารสวนตำบล เคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา 
แผนพัฒนาชุมชน ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด โดย แบงเปนแตละหมูบาน  
6. วิธีดําเนินการ  

   1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
   2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
   3. ประสานงานกับทุกกองทกุฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ท่ีจะนําไปใหบริการ 

แกประชาชนในเขต เทศบาลทั้งหมด  
   4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่  
   5. ประสานงานกับทุกสวนงาน 
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6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
   2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปใหบริการ 

แกประชาชน ท้ัง 6 หมูบาน  
   4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่  
   5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน  
   6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ 

เคลื่อนที่    
   7. นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบรกิารประชาชน  
   8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ กําหนดออกใหเทศบาลเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชน ในเดือน กุมภาพันธ -มีนาคม ของทุกป  
8. งบประมาณดําเนินการ จำนวน 5,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

   10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตำบล ซึ่งไดเขารวม 
โครงการฯ ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด อยางท่ัวถึง  

   10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีโอกาสไดแสดง 
ความคิดเห็นโดยมีเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล รวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตำบล และความตองการดานสาธารณปูโภคของประชาชน 

 

ลำดับที่ 7 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการติดตามประเมินผลแผน 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงท่ัวประเทศจัดทำแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   โดยใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือเปนแนวทางในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   และสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางทั่วถึง 

  ดังนั้น  เพ่ือใหการดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) ฉบับเพ่ิมเติม 
และการติดตามประเมินผลแผนของปงบประมาณที่ผานมา  บรรลุวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ  และสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนอยางแทจริง  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดจัดทำโครงการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ินและการติดตามประเมินผลแผน เพ่ือรับทราบปญหา ความตองการของประชาชน และนำ
ทบทวน แกไข ปรับปรุง เพ่ือ นำมาใชในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕
61 – ๒๕65)  
๓. วัตถุประสงค  
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๓.๑ เพ่ือใหทราบถึงปญหาและความตองการของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาพ้ืนท่ี 
๓.๒ เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหเขมแข็ง 
๓.๓ เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  มีประสิทธิภาพสามารถ 

สนองตอบความตองการของประชาชน  และเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน 
3.4  เพ่ือกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและดำเนินการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๔. เปาหมาย 

   ผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย 
๔.๑  ผูนำชุมชน และประชาชนทั่วไป หมูที่ 1,2,3,7,9 

  ๔.๒  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
  ๔.๓  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
  ๔.๔   ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของ 

๕. วิธีดำเนินการ  
  ๕.๑ จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอพิจารณาอนุมัติโครงการ 

๕.๒ กำหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการประชุม วางแผน 
๕.๓ แจงผูที่มีสวนเก่ียวของทราบ,  และประสานงานกลุมเปาหมายเขารวมประชุม 

                ๕.4 รวบรวม ปญหา และความตองการของประชาชนแตละหมูบาน 
๕.5 วิเคราะหปญหา และความตองการของหมูบาน 
๕.6 จัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
๕.7 จัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่น  
๕.๙ เสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
5.10 ประชุมประชาคมระดับตำบล 
๕.๑1 อนุมัติแผน และประกาศใชแผน 
๕.๑2 ติดตาม และประเมินผล  

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ  
  ปงบประมาณ  2565 

๗. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  สำนักงานปลัด   องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

๘. งบประมาณ 
  งบประมาณ  5,๐๐๐  บาท   (หาพันบาทถวน)  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
       ๙.๑ ทราบถึงปญหาและความตองการของประชาชนสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผน 

พัฒนาทองถิ่นไดอยางมีทิศทาง 
       ๙.๒ ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  
                ๙.๓ การบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีประสิทธภิาพ สามารถ 

สนองตอบความตองการตอประชาชน  และเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ลำดับที่ 1 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
บานกาด 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางของ
องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินในรปูของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหาร
สวนตำบลบานกาด ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการบริหารสวนตำบล มีองคกรในการ
จดัทาํแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด โดยสำนักปลัด จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ขึ้น  
3. วัตถุประสงค  

   เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด และตัวแทนประชาชนจากทุก 
ภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลบานกาดและแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ ประชาคม อบต. และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด กําหนดดวยความ
ถูกตอง โปรงใส และสุจริต  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตำบลบานกาด จํานวน 6 
คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคดัเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตำบล 
บานกาด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตำบลบานกาด บาง 
ตําแหนงในปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตำบล จึง
ตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารง ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ภายในระเบียบ
กำหนดเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2558 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   องคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 

บริหารสวนตำบลบานกาด เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทําราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลบานกาด และรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบลบานกาด เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาใน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ความ ตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหาร
สวนตำบลบานกาด ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการ ทุจริต 

 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กําหนด  

ลำดับที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ -
๒๕๖5 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการ 
บริหารสวนตำบลบานกาด เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเปน
สวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทํา อยางเปนขั้นตอนที่ถูกตอง
ตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมี
มาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปนไปอยางถูกตองและเปนไป ตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐาน 
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

   3.2 เพ่ือพิสจูนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และ 
ดานอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

   3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
 ขอบังคับ คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด  

   3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  
   3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรพัยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยาง 

เหมาะสม  
4. เปาหมาย/ผลผลิต พนักงานสวนตำบลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ สวนราชการทุกหนวยงาน โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตำบล และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
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6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ 

ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องทีต่รวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  

   6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงนิ การพัสดแุละทรัพยสิน 
รวมทั้งการบริหารงาน ดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คาํสั่งท่ีทาง 
ราชการกําหนด เพื่อให มั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับ
นโยบาย  

   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

   10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ 
ของงานมากขึ้น  

   10.2 ความเส่ียงในการเบิกจายเงินลดนอยลง  
   10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด  
   10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดนิคางชําระลดนอยลง 

ลำดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตำบลบานกาดจึงไดมี
การจัดทําและรายงานการ ควบคมุภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป  
3. วัตถุประสงค  

   1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตำบล 
บานกาด 

   2. เพ่ือสรปุรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตำบล 
บานกาด ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด  

   3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและ 
คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน ตามกําหนด  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ สวนราชการทกุหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  

   1. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  
   2. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย  
   3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการ 

ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปค.4 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคมุภายในตามแบบ ปค.6  
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดบัองคกร ดําเนินการรวบรวม 

เพ่ือจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสง
รายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงนิแผนดิน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณดําเนินการ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน องคการบรหิารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

   1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 

ลำดับที่ 3 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไม 
วาจะเปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ ที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของ หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว  ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดาน อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ หนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทํา
ใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนด
หนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุม ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกร
มีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
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ปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด ขึ้น  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากร 
เปนไปอยางประหยัด และคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายดานการเงินหรอืดานอ่ืนๆ ท่ีอาจ มีข้ึน  

   3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจ 
แกผูบริหารในการ ตัดสินใจเก่ียวกับการบรหิารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ  

   3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบ 
ขอบังคับตางๆ ของ หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน  
4. เปาหมาย  

   เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
5. วิธีดําเนินการ  

   5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ 
ตรวจเงนิแผนดินวาดวยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6     

   5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการ 
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุป 
ขอมูล  

   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ  
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด / 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25
๖5)  
7. หนวยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

   1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  
   2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  
   3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการ 

ตัดสินใจ  
   4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับที่วางไว  
   5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตาม 

กําหนดเวลา  
   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข  
   10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
   10.4 มีการจัดการความรูที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใน  
   10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม 

ภายใน (รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ชองทางที่
สามารถดําเนินการได  

ลำดับที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทาํงานที่ตองอาศยัระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง 
ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบ
กฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการทํางานมี
กระบวนการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบ
ขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  
   3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ 

ได  
   3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ  
   3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุง 

แกไขการทํางานขององคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  
6. วิธีดําเนินการ  

   จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
และที่แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตำบลหนองสรวงภายในเกาสิบ
วันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพ่ือใหประชาชนทราบทุกสาม
เดือน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอยางตอเนื่อง  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

   10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
   10.2 มกีารเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   10.3 มีการเสรมิสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผูรับบริการ 

 

ลำดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   องคการบริหารสวนตำบลบานกาด เห็นถึงประโยชนจากแนวคดิการบริหารราชการแบบมี 
สวนรวมตามเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดดําเนินการ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจางจากตัวแทน
ชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการ 
ตรวจสอบการจัดซือ้จัดจางขององคการบรหิารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมี
โอกาสในการ ไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปดจาก การปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมาก ข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่
เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพื่อตอบสนองความตองการและ
เพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสาํคัญ  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของ 
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

   3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล 
บานกาด ใหเกิดการพัฒนาได อยางคุมคา  
4. เปาหมาย ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง  

   6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การพัสดุขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้ง
ใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปน กรรมการ แตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ใหความสําคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป อยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิด
หากเกิดความเสยีหาย  
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   6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือให 
เจาหนาที่และตัวแทน ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการ
จางอยางละเอียดและถูกตอง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ผลลัพธ การจัดซือ้จัดจางของ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชน
รวมตรวจสอบและไมเกิด ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น  
ลำดับที่ 1 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
 เงื่อนไข และหลักเกณฑ ตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิด
จากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรู
ความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เก่ียวของอยาง ผิดๆ สงผลใหสมาชิก
สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด ความ
เสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน อยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถิ่นและ
ผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของ
กับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูก
ตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด เพิ่มพูนความรู ความ
เขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ
เรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตำบล จึง
ไดจัดทําโครงการอบรมใหความรู ดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น  
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3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด เพ่ิมพูนความรูความ 

เขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
   3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีความรูความเขาใจ 

เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน  
   3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีความรูความเขาใจ 

มิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต  

   3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีความรูความเขาใจ 
ในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ เรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

   ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานกาด จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตำบลบานกาด จํานวน 6 คน รวม 10 คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
   6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนตำบล เขารับการอบรม  
   6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
   6.4 ประเมนิผลและสรุปผลการดําเนินการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ  จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานนิติกร สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

   10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดเพ่ิมพูนความรูความ 
เขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  

   10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีความรูความเขาใจ 
เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ หนี้สิน  

   10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีความรูความเขาใจมิให 
ดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต  

   10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีความรูความเขาใจแนว 
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 
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ลำดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เก่ียวของกับหลาย 
องคประกอบ และหลาย ฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และตองทําหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสราง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจาย อํานาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจ ระหวางฝายสภา
กับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เกี่ยวกับการมีสวน
รวมในการ ปฏิบัตงิาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ 
เพ่ือเปนการสงเสริมให สมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุล
ในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
 และการมีสวนรวมในการทาํงาน  

   3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
   3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  

4. เปาหมาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด จํานวน ๑6 คน  
5. พื้นที่ดําเนินงาน องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดําเนินงาน  

   6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปนคณะกรรมการรวมในการ 
ปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน  

     - แตงต้ังเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
จํานวน ๒ คน 

    - แตงต้ังเปนคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก จํานวน ๔ คน  
    - แตงต้ังเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน 1 ศูนย 

 รวม 5 คน  
   6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูล 

แจงในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่
ประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
10. ผลลัพธ การพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี  

 
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน             
การทุจริต 
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 ลำดับที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จำเปนท่ีทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 2. เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ 
 2. ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ หมูบานในเขตตำบลบานกาด 
 3. จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศพัท 
 4. บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 5. เสนอผูบรหิารพิจารณาสั่งการ 
 6. ดำเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรบัการรองเรียน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 5,000.- บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลดั องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. จำนวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 2. นำเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดำเนินการปรับปรงุแกไข 

 
 


