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ค าน า 
 
                        การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ    
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ การเมืองการปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ี หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ าสามารถ  แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ังภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไป พร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ท่ีถูกต้อง รวมท้ัง เข้าใจวิถีด าเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า  
 

                        ประกอบกับคณะรั กษาความสงบแห่ งชา ติ  หรื อ  คสช .  ไ ด้มี ค า ส่ั ง ท่ี   ๖๙/๒๕๕๗                       
เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการ 
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิด           
การทุจริตได้           
 

                        เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ขึ้น  เพื่อขับเคล่ือน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าส่ัง ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบาย ระดับชาติ ด้วย  
 
 
                                                                                                                   ส านักงานปลัด  
                                                                                                              งานนิติการและคดี 
                                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
                    การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีจะอาจเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
          การทุจริตในระดับท้องถ่ิน  พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่   
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
         ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อ - จัดจ้าง และการเงินการคลัง        ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบของภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

          สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถสรุป ประเด็นได้ ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิด
การทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้ 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ี

บทน า 



เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ท่ีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลงและมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
หลักการและเหตุผล  
        ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหาล าดับต้น 
ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ี
เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International –TI) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ –
๒๕๕๘ อยู่ท่ี ๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และ
เป็นอันดับท่ี $ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยป ี๒๕๕๙ ลดลง $ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับท่ี ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็น
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้
เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการ เป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)          
พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว $ ฉบับ        แต่ปัญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วย
ปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิ ง (Vertical Relation)     
หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่
น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทย
บางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่
อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้บูรณา



การความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน        จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ    ขาดความเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”          
มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร
มาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ี
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
          ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ การ ทุจริต   (Corruption Perception                 
Index : CPI) 
          ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการท่ีมีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
         องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปช่ัน ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่อง
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลัก นิติธรรม หลักคุณธรรม โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตาม
แผนจังหวัดพสกลนครใสสะอาด  
 
 วิสัยทัศน์         
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริหารจัดการโปร่งใส   ร่วมใจป้องกันการทุจริต” 
 

 



พันธกิจ ( Mission ) 
          
  ๑. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบล บ้านเหล่าให้
ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
  ๒. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  ๓. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเหล่าให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  ๕. ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าอย่างต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑.  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคล่ือนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
                     ๒.  เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีจิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการท่ีดี  ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี   

๓.  เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็ง 

๔. เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๕. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต  โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง 

๖. เพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต และสร้างเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 
เป้าหมายการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า    



                     ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
รวมถึงประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านเหล่า มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti - Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี (Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ท่ีมีจิตส านึกรักท้องถิ่นอันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
   ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคม
ไม่ทนต่อการทุจริต 

การสร้างจิตส านึกและ    
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหารข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุาย
ประจ าขององค์กรปกครอง

การสร้างจิตส านึกและ  
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

มิติที่ 2 การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต 

แสดงเจตจ านงทางการเมือง  
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน
บุคคลในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 

มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

มิติที่ 3 การส่งเสริม
บทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนอง
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มิติที่ 4 การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน

มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



 
ส่วนที่ ๓ 

 
 
 

มิตทิี่ ๑ 
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

 

                        ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

                  ๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
 

๑. ชื่อโครงการ :โครงการให้ความรู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของ
ประเทศไทยมานานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ใน
สถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการท่ี
จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในท่ีสุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่
ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ัง
สร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปล่ียนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอื้อ
หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ท้ังนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่
อย่างไรก็ตามส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน า
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ
หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานท่ีหน่ว ยงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 



องค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไปดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า จึงได้จัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม 
  ๒. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  ๓. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
  ๔. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๔. เป้าหมาย   ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๖.๒ มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  ๖.๓ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวิทยากร 
  ๖.๔ จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
  ๖.๕ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน   ๔ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ   จ านวน ๓๐,๐๐๐บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและ
จริยธรรม 
  ๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  ๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
  ๔. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



                 ๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
  

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. ๒๕๕๕โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท าประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยาเรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลมีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อนยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรม
และถูกกฎหมายให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เหล่าจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า” ขึ้นเพื่อให้
บุคลากรท้ังฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
  ๓.๒ เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.๓ เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับเพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป 
  ๓.๔ เพื่อใหเ้กิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามล าดับ 
  ๓.๕ เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ีอาจเกิดขึ้น
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 



 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างท่ัวไป 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเปิดเผย
เป็นการท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
                   ๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลฯและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งการกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่
ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ัง
พรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มี
อ านาจท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในหน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้
หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี



เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเพื่อปูองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการจึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่าเพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตนเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓.๒ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีจิตส านึก 
ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 

๔. เป้าหมาย  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีการด าเนินการ  จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  ๔ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
 

๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัดพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
๑. ชื่อโครงการ :มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย
จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีเพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรมรวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย
ท่ีครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบันหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 



ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่ง
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้
ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วยเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้นและเพื่อน าเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญท่ีจะปูองกันการ
ทุจริต โดยเฉพาะการกระท าท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เหล่าจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมท้ังเป็นข้อมูลให้
ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใส
สะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  ๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน    
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  
๕. พื้นที่ด าเนินการ   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๖. วิธีด าเนินการ 
                   ๖.๑  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ๖.๒  จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๖.๓  ตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๖.๔  จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๖.๕  แจกจ่ายให้บุคลากร 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 



๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๒๔ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้เพื่อ
ลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออก
จากกันได้ หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีท่ีผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
ระยะเวลาท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังได้สร้างความเสียหาย
ให้กับประชาชนโดยส่วนรวมจากสถานการณ์ข้างต้นจ าเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องเร่ งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมี
ความพร้อมท่ีจะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยท่ีน าสู่การคอร์รัปชันเพื่อจะได้หาทางปูองกันและปฏิบัติหน้าท่ีให้ห่างไกลจาก
ต้นเหตุต่างๆ ท่ีน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
ท่ีเกี่ยวข้องกับหลายมิติ ท้ังมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารท่ีส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการ
บริหารท่ีด้อยพัฒนาดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านต๊ าจึงได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” ขึ้นเพื่อสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพื่อส่วนรวม ยึดถือ
หลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ขาดจิตส านึกในหน้าท่ีท่ีจะปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง  กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อ
สถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่า 
  ๓.๒ เพื่อสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญอันจะน ามาซึ่งการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
องค์กร 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิตรายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ  
Conflict of Interest  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
  ๖.๒ ออกแบบกิจกรรม 
  ๖.๓ จัดเตรียมเอกสาร 
  ๖.๔ ด าเนินการจัดประชุม 



  ๖.๔ สรุปรายงานการประชุม 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 

   ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 

                  ๑.๒.๑  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) มุ่ง
สู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้
การบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจึงได้ก าหนด
แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตข้ึนเพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
  ๓.๒ เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิตข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีน ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
  ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และส่ือช่องทางต่างๆ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีน ามาเผยแพร่ 
 
                   ๑.๒.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

๑. ชื่อโครงการ :  จัดเก็บภาษีนอกสถานที่  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยท่ีการปฏิรูป
ระบบราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้การบริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต้องให้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพื่อให้การบริการราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐลด
ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นรวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดข้ึนภายใต้นโยบายการกระจายอ านาจจากการปกครองขั้นพื้นฐาน
ของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลในด้านต่างๆ ในเขตต าบลได้ด้วยตนเองรวมถึงการ
จัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งถือเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ ซึ่งรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลมาจาก
การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองและท่ีหน่วยงานราชการอื่นเป็นผู้จัดเก็บและจัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 ส าหรับการจัดเก็บภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องท่ีและกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดินซึ่งในการด าเนินงานในปัจจุบันผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษีจะเป็นผู้มาเสียภาษี ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตามระยะเวลาท่ีก าหนดซึ่งในการด าเนินการจะมีขั้นตอน
ในการปฏิบัติราชการหลายขั้นตอนท าให้มีความล่าช้าดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจึงได้จัดท าโครงการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีเพื่อเป็นการบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีในเขตพื้นท่ีต าบลแม่
นาเรือ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเป็นการให้บริการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
 ๓.๒ เพื่อเร่งรัดและให้การจัดเก็บภาษี ให้เสร็จเรียบร้อยเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด 
 ๓.๓ เพื่อช้ีแจงข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการช าระภาษีต่างๆ ให้ประชาชน  สร้างจิตส านึกให้ประชาชนได้
เรียนรู้ รับรู้ เข้าใจ และเห็นความส าคัญในการช าระภาษี 

๔. เป้าหมาย 
  ๔.๑ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  จ านวน  ๑๗  หมู่บ้าน 
  ๔.๒ ประชาชนในเขตต าบลบ้านเหล่า สามารถช าระภาษีได้ในหมู่บ้านของตนท าให้ไม่ต้องเสียเวลาในการ
ท างานเพื่อเดินทางมาช าระภาษีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 ๔.๓ ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  ช าระภาษีไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

5. พื้นที่ด าเนินการ  ในเขตต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 



๖. วิธีการด าเนินงาน 
 ๖.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๖.๒ ก าหนดแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ 
 ๖.๓ ก าหนดวันเวลาสถานท่ีในการออกให้บริการ 
 ๖.๔ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การให้บริการและรายละเอียดการขอรับบริการให้ประชาชนทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ   

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนต าบลบ้านเหล่าได้รับความสะดวกมากขึ้นในการช าระภาษี 
 ๑๐.๒ สามารถจัดเก็บภาษีตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ได้อย่างรวดเร็ว 
 ๑๐.๓ ท าให้ประชาชนต าบลแม่นาเรือได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการช าระภาษี  เนื่องจากเป็นหน้าท่ี
ท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
                  ๑.๒.๓  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑.ชื่อโครงการ       โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  ตามแนวพระราชด าริ  เศรษฐกิจพอเพียง   
 

๒.หลักการและเหตุผล 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต และวิถีปฏิบัติท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระราชด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี และได้ทรงเน้นย้ าแนวทางพัฒนาท่ีต้ังอยู่บน
พื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว 
ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  และความเปล่ียนแปลงต่างๆ 
  โดยท่ีภาวการณ์ ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  
การด าเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ประชาชนโดยท่ัวไปมีการรับอารยะธรรมจากต่างประเทศ  
ค่านิยม เทคโนโลยี ซึ่งบางอย่างท่ีได้รับเข้ามาท าให้เกิดค่านิยมการใช้ชีวิตประจ าวันท่ีฟุ่มเฟือยเกิดความเส่ือมของสังคม 
และท าให้เกิดปัญหาในสังคม ปัญหาครอบครัวอีกท้ังการประกอบอาชีพของประชาชน  ในเขตพื้นต าบลบ้านเหล่า ท่ี
อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร  เกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตจากการเกษตร  แบบครัวเรือนในการด ารงชีวิติไม่
มุ่งเน้นผลก าไร เป็นตัวเงิน  เปล่ียนเป็นมีการมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มรายได้และการจ าหน่ายโดยใช้ทรัพยากรจากภายนอกมาก
ขึ้น  ต้นทุนการผลิตจึงสูง  เกิดภาวะหนี้สินระดับครัวเรือนสูงขึ้น ประกอบกับความเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ท าให้วิถีชีวิตครอบครัวเปล่ียนแปลงไป  ต้องด้ินรนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยส่ี เพื่อการยังชีพ และสนองความต้องการ
ของตน  ประชากรในวัยแรงงานต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน  เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดปัญหาครอบครัว  
และลุกลามข้ึนเป็นปัญหาสังคม และมีแนวโน้มปัญหาจะเพิ่มมากขึ้น ในอนาคต   
 จากความส าคัญ และความจ าเป็นดังกล่าว งานพัฒนาชุมขน  ได้เล็งเห็นความส าคัญในหลักการ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านเหล่า  ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพา



ตนเอง มีการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน  โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ท่ีเราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ก าหนด  โดยใช้ปัจจัยด้านพื้นฐาน
จากการผลิตและพึ่งพาตนเอง  ในการด าเนินชีวิต การบริโภค  มีการส่งเสริมให้ใช้พื้นท่ีว่างเปล่าในบริเวณบ้าน  รั้วรอบ
บ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร  เครื่องเทศ และพืชล้มลุกต่าง ๆ ไว้ บริโภค เช่น  ขิง  ข่า  ตะไคร้  กระชาย โหระพา  
มะนาว  มะกรูด ฯลฯ  และการส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยไว้ใช้ในภาคเกษตร  การลดสารเคมีท่ีใช้ในภาคเกษตรและใน
ครัวเรือน  ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ  เป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์  มีคุณค่า สร้างความรักสามัคคี  พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น  รวมท้ังเป็นการเป็นการ
ส่งเสริม และดูแลสุขภาพของผู้ร่วมโครงการ 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนโดยท่ัวไป  ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๓.๒ เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๓ เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการ  มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความพอเพียง  ความพอดี  การใช้ชีวิต
อย่างรอบครอบ ไม่ฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า 
 ๓.๔ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีด าเนินกิจการ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๔ เป้าหมาย     ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/เจ้าหน้าท่ีเทศบาล/ผู้น าชุมชน/ประชาชนท่ัวไป                  จ านวน  
๑๐๐  คน 

๕ วิธีด าเนินการ 
๔.๑ อบรม/บรรยาย/ปรับแนวคิด และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงห้องประชุมส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เหล่า 
๔.๒ การเข้าค่าย/ศึกษาดูงาน / การปฏิบัติ / การทดลองท า / หรือวิธีการอื่นไดท่ีสามารถสัมผัสและเข้าถึง   
๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีด าเนินกิจการ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(ป้าย/ใบ
ประกาศ/โล่/อื่นๆ)  

๖. สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  
๗. ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้ร่วมโครงการ  มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการใช้ชีวิตประจ าวัน  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ    งานพัฒนาชุมชน  ส่วนสวัสดิการฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
๑๑. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า  ๖๐ % (ลด ละ เลิก รายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น เช่นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์/การพนัน/
สารเคมีทางการเกษตร/และ/หรือการปลูกผักสวนครัว/การท านาแบบอินทรีย์) 
 



๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

                   ๑.๓.๑  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบ้านเหล่า 
        (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาท่ี
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒มาตรา 
๑๖ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓มาตรา ๖ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา                มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและมาตรา ๒๕ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบ้านเหล่า (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้อง
ซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีส าคัญ ท่ีท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชันท่ีได้ผลท่ีสุดโดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่น
ในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม 
ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
  ๓.๒เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
  ๓.๓เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 

๔. เป้าหมาย 
๔.๑ เด็กและเยาวชนต าบลบ้านเหล่า  จ านวน ๑๕๐ คน 
๔.๒ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถน าความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ในพื้นท่ีต าบลบ้านเหล่า 
 
๕. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  ๕.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๕.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 



  ๕.๓ ด าเนินการตามโครงการ 
  ๕.๔สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 

๖. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๗. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน ๑๐,๐๐๐.-บาท 
 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
  ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
  ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 
                     ๑.๓.๒..ปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกที่ดีงาม 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การเปล่ียนแปลงในโลกท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก
ตะวันตก ละท้ิงค าส่ังสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นส่ิงงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึด
เหนี่ยวจิตใจท่ีจะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในชีวิตได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนิน
ชีวิตท่ีผิดก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติดเด็กและ
เยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตและเป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนท่ีมีพลังอันส าคัญท่ี
สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดี
พัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนท่ีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความ
อดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคมแต่กลับจะเป็นผู้พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอัน
ทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมี
ความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไปเพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า จึงได้จัดท าโครงการ “เข้าค่ายพุทธบุตร”ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าซึ่งเป็นโครงการท่ีช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตส านึกจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนท่ีดีให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต เพื่อให้
เด็กและเยาวชนน าธรรมะ น าหลักค าสอนท่ีได้รับไปปรับใช้ชีวิตประจ าวัน 
 
 
  



๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและ
น าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
  ๓.๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา
เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
  ๓.๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
  ๓.๔ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
 

๔. เป้าหมาย  เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๕. สถานที่ด าเนินการ  พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าร่วมกับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เหล่า 
 

๘. วิธีด าเนินการ 
  ๑. ประชุมปรึกษาหารือ/ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
  ๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีได้รับทราบ 
  ๔. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
  ๕. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 
 

๙. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน  ๑๐,๐๐๐.-บาท 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ นักเรียนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน า
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
  ๑๐.๒ นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็น
แบบอย่างท่ีดีในสังคม 
  ๑๐.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
  ๑๐.๔ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 
 
                  ๑.๓.๓  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมากขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ความ



จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาท่ีต้อง
แก้ไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพื้นฐานความกตัญญูเริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ 
อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เก่ง ดี มีความสุข เมื่อเป็น
เช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่นยาเสพติดรักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลงดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านต๊ า ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดท าโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัวร่วมกับโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเหล่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานให้เป็นสถาบัน
ครอบครัวท่ีเข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนส านึกดีต่อบุพการี 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติลดภาวะความเส่ียงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติดและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษ
ภัยของยาเสพติด 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว 
  ๓.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
  ๓.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  ๓.๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีส่วนร่วม 
  ๓.๕ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
  ๓.๖ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้ปกครอง นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔–๖ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
  ๖.๒ จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  ๖.๓ ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
  ๖.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
  ๖.๕ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 
  ๖.๖ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม 
  ๖.๗ ด าเนินการตามโครงการ 
  ๖.๘ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในครอบครัว 
  ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม ๑๒ประการ  



  ๑๐.๓ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ีของตนเอง 
  ๑๐.๔ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
  ๑๐.๕ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
  ๑๐.๖เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเส่ียงในการติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ ๒  
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 

    ๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้
นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจาก
ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิง
รุกยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้าง
การจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่
ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นท้ังนี้ 
ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ท่ีได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการ
ส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานใน
หน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกันเพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากและมากกว่า
คนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนท างานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้
อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางท่ีคนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมี
ได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นและมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ



ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรร
มาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  ๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1ครั้ง 
  ๔.๓แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  ๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๖.๓ จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผลผลิต - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง อย่างน้อย 1ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
  ๑๐.๒ ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า มีความโปร่งใส 
สามารถปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ 



                        ๒.๒ มาตรการสร้างความโปรง่ใสในการปฏบิัตริาชการ 
 

         ๒.๒.๑  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการ
บรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ:มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ) 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเหล่า  เป็นบุคลากรท่ีมีความส าคัญต่อองค์กรโดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานท่ี
เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบได้อย่าง
แท้จริงต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและ
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ท่ีก าหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและประกาศคณะกรรมการพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการท างานได้จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เหล่า 
  ๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
  ๓.๓ เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
  ๓.๔ เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
๖. วิธีด าเนินการ 



  ๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเล่ือนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยาเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลพ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๖.๒ น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  ๖.๔ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๖.๕ สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผลผลิต 
   -  มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลฯ  จ านวน 1 
มาตรการ 
   -  เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิ
บาล 
  ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
   - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯ ไม่
น้อยกว่า ๙๐ %  
   - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯ มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ ๓  
   - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯ มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 
 

         ๒.๒.๒  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี”  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุม
ให้บุคลากรฝุายการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ัง



การท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อให้บุคลากรฝุายการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓.๒ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  บุคลากรฝุายการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณท่ีต้ังไว้  โดยแยกตามแผนงาน งาน หมวดรายจ่าย และ
ประเภทรายจ่าย 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ทุกปีงบประมาณ  (ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ บุคลากรฝุายการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  ๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 หัวหน้าฝุายบริหารงานคลังและผู้อ านวยการกองคลัง 
  4.2 นักวิชาการพัสดุ 
  4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ    4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้การใช้จ่ายเงินการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐(๙) ท่ีก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ี
ของเทศบาล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการ
โดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ี



จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่าเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมี
ความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าทุกโครงการและกิจกรรม 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  ๓.๒ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๓.๓ เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
ท่ีด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๓๕ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าและชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง   
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน     ๖.๒ 
น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผลผลิต  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
  ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
โครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนสามารถลดปัญหาการร้องเรียน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 



        ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ:กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดย
ด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็น
อ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการ
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท้ังในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของ
แต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการท่ีดีกับประชาชน เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัตินอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เหล่ายังบริหารจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้
มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้าด้านไฟฟูาสาธารณะด้านระบบระบายน้ า  ด้านน้ าเพื่อการ
บริโภคด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านการส่งเสริมกีฬาด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสด้าน
งานสาธารณสุขด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรีด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมด้านศึกษาและด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ ไขปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิดการจัดการน้ า
เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี) โดยในขั้นตอนกระบวน
ปฏิบัติภารกิจค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชน
ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยเท่าเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
  ๓.๒ เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  ทุกส านัก/กอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
โดยเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  ทุกส านัก/ส่วน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยเท่าเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้าด้านไฟฟูาสาธารณะด้านระบบระบายน้ า  
ด้านน้ าเพื่อการบริโภคด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านการส่งเสริมกีฬาด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริม



ผู้ด้อยโอกาสด้านงานสาธารณสุขด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรีด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้านศึกษาและด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ
แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่
แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ี) 
  ๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยเท่าเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     



                         ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพนิิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เปน็ไป 
ตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี

 
           ๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

๑. ชื่อโครงการ:การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
กิจกรรม: การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๒. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
มากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และได้
ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้นเพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการ
ประเมินไม่ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจึงได้ปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการ
ท างานหรือการบริการให้ชัดเจนในการให้ข้อมูล วิธีการ มาตรฐานการให้บริการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ
ให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา รวมถึงแนวทาง และวิธีการให้เป็นมาตรฐานท่ีชัดเจนแก่ประชาชน 
๓.๒ เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๓.๓ เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าให้ส้ันลง 
๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านเหล่า 
๔.๓ ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป 
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  
๖. วิธีด าเนินการ 



๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง ขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด ท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ีนายกเทศมนตรี
มอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
๖.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 

+. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๑๐.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ของต าบลบ้านเหล่าเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะ
ผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

            ๓.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑. ชื่อโครงการ  :การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
        มาตรการ : การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจาย
อ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด 
และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 



การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น  ก็เพื่อเป็นการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือกหรือมอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
ดังนั้น การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจึงต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ท่ีการบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจในการจัดบริการ
สาธารณะ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ ด าเนินการออกค าส่ังฯ 
 ๖.๓ ส าเนาค าส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  งานการเจ้าหน้าท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเกิดความคล่องตัว
และรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินการ  
การประพฤติปฏบิัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 

         ๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

๑. ชื่อโครงการ :จัดงานวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 
        กิจกรรม : วันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องในวโรกาสท่ี สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๖ พรรษา ในวันท่ี  ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงนับได้ว่าเป็นปีมหามงคลอย่างยิ่งท่ีปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีต่อพสกนิกรชาวไทย ท้ังประเทศ ด้วย
ความรักประดุจดังแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิม    พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และถือเป็นวันแม่แห่งชาติอีกวันหนึ่งด้วย วันเฉลิม        พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีความเป็นมา คือทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ท่ี
บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัว ณ บ้ านเลขท่ี 
๑๘๐๘ ถนนพระราหก ต าบลวังใหม่ อ าเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ขณะนั้นเป็นระยะท่ีประเทศเพิ่งเปล่ียนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย ก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ทรงด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก มียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากรหลังจากเปล่ียนแปลงการปกครอง 
ในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ หม่อมเจ้านักขัตรมงคลต้องทรงออกจากราชการทหาร โดยรัฐบาลแต่งต้ังให้
ไปรับราชการในต าแหน่งเลขานุการเอก ประจ าสถานทูตสยาม ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกาส่วน
หม่อมหลวงบัว ยังคงพ านักอยู่ในประเทศไทย จนให้ก าเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิต์ิแล้วจึงเดินทางไปสมทบมอบหม่อม
ราชวงศ์สิริกิต์ิให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์และท้าววนิดา พิจาริณี ผู้เป็นบิดาและมารดาของ
หม่อมหลวงบัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นล าดับมา ท้ังใน
ฐานะท่ีทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทย และในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวคือทรง
ช่วยแบ่งเบาพระราชภาระทั้งหลายไปได้มาก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนา
ประเทศอยู่เนืองๆ เห็นได้ชัดจากพระราชกรณียกิจท่ีเผยแพร่สู่สายตาประชาชนอยู่ทุกวันนี้และส่งผลถึงพสกนิกรทั่ว
พระราชอาณาจักร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าฯ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าในฐานะเป็นองค์กรหลักในระดับชุมชน ต้องมีบทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๕) มีหน้าท่ี
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรา๖๗(๘) มีหน้าท่ีบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม์พรรษา กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาติขึ้นภายในงานได้จัด
ให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร  มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแต่ละหมู่บ้าน เพื่อยกย่องและ
เผยแพร่เกียรติคุณผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นและเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน ให้ชุมชนสังคม
ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีอันส าคัญยิ่งของผู้ท่ีเป็นแม่ต่อไป 

 

 



๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนชาวต าบลบ้านเหล่า  ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนชาวต าบลบ้านเหล่า ร่วมถวายพระพร  และร่วมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนชาวต าบลบ้านเหล่า ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 ๓.๔ เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น  

๔. เป้าหมายโครงการ 
- ประชาชนทุกคนในต าบลบ้านเหล่า เข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ   

๕. งบประมาณด าเนินการ  จากเทศบาลต าบลบ้านเหล่า จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๒  สิงหาคมของทุกปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๗. สถานที่ด าเนนิการ- ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๘.วิธีด าเนินการ 
 ๘.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติให้ด าเนินการ 
 ๘.๒ ประชุม ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการ 
 ๘.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๘.๔ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
 ๘.๕ ประชาชนต าบลแม่นาเรือเข้าร่วมโครงการ 
 ๘.๖ สรุปประเมินผลหลัง การด าเนินโครงการ 

๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ประชาชนทุกคนในต าบลบ้านเหล่าได้ร่วมร าลึกพระมหากรุณาธิ คุณของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
 ๙.๒ ประชาชนทุกหมู่บ้านในต าบลบ้านเหล่าได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคล 
 ๙.๓ ประชาชนทุกคนในต าบลบ้านเหล่าได้มีส่วนร่วมในงานวันแม่แห่งชาติ  และก่อให้เกิดความสมานสามัคคี 
 ๙.๔ แม่ดีเด่นแต่ละหมู่บ้านเป็นแบบอย่างท่ีดี และได้เผยแพร่เกียรติคุณต่อไป 
 
                    ๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรท่ีมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 



กองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน า ผู้ ท่ีไ ด้รับการ  
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
  ๓.๒เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป 
  ๓.๓เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

๔. เป้าหมายเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านเหล่า 
 

๕. สถานที่ด าเนินการ   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  ๖.๒ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  ๖.๓จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  
  ๖.๔ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  ๖.๕สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชน 
                  

         ๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. ชื่อโครงการ :กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการ
ผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืน
ต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย ท า
ให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศท าให้
ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นท่ีเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์



ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้างท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัยและท่ีส าคัญสามารถ
ใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจากตลาดและเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ได้เกิดภาวะฝนท้ิงช่วงและปริมาณน้ าฝนท่ีมีน้อย
กว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้งท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถท านาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรท่ีมี
พื้นท่ีอยู่ใกล้กับคลองส่งน้ าประมาณ ๖๐๐ ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ าจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ า
จนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดีและได้ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลด
พื้นท่ีการท านาปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชท่ีใช้น้ าน้อยเพื่อปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ 
พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีหันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรัง
นั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ าน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พื้นท่ีท านา ~@ ไร่ ใช้น้ า๑๗๓๘  ลูกบาศก์เมตร ขณะท่ีพื้นท่ีปลูก
สับปะรด ๑ ไร่ ใช้น้ า ๕๘๓ ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการด าเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ี
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นท่ีต าบลบ้านเหล่า                อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้เห็น
ความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับ
แรกจึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลบ้านเหล่าคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลท่ี
เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทานท่ีมีการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ี
เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืนจึงได้
จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร
ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสานถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
 

๔. สถานที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
๕. วิธีด าเนินการ 
  ๕.๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลบ้านเหล่า 
  ๕.๒ ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี  
  ๕.๓ มอบใบประกาศนียบัตรและแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
  ๕.๔ ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
  ๕.๕ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๗. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๙. ตัวชี้วัด 



  ๙.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อสนองพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๙.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปูาหมายเกษตรกรและบุคคล
ท่ัวไปท่ีสนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ  
 

๑๐. ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชด าริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจและน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๑๐.๒ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสานด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลบ้านเหล่าได้ 
  ๑๐.๓ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              ๒.๕ มาตรการจดัการในกรณีไดท้ราบหรือรบัแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

                  ๒.๕.๑ ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิง
ท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็น
ส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึง
ภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจึงได้จัดท ามาตรการ 
“จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
  ๓.๒ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   ๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อม
แจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ ๔  ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 



                   ๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าท่ีท่ี
ก าหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานท้ังส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรท่ีมีหน้าท่ีส าคัญดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
   - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
   - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปีหรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
   - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 



                  ๒.๕.๓ ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีนโยบายโดยใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะนั้น เพื่อให้การ
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ารวมถึง
จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณี
ได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
  ๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิตมีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  ๖.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
  ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเหล่าให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 



มิติที่ ๓  
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

                         ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางทีเ่ปน็การอ านวยความสะดวก
แกป่ระชาชนได้มสี่วนร่วมตรวจสอบการปฏบิัตริาชการตามอ านาจหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นไดท้กุข้ันตอน 
 

                   ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีท าการของ
หน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐดังนั้น เพื่อให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า จึงได้ให้มีสถานท่ีส าหรับ
ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
โดยมีส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีประชาชนสามารถเข้าตรวจดู
ได้เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมือง
ได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
  ๓.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจ านวน ๑ แห่ง 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  ๖.๒  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้และมีข้อมูลครบตาม
รายการท่ีก าหนด 
  ๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
  ๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  



  ๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
  ๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
                  ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายระเบียบ 
กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม“การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ของเทศบาล และการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของ
ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้อง
ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  
๓.๒ เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๓.๓ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆรวมถึง
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า(www.banlao.go.th) และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 25๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 



 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 

         ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 

๑. ชื่อโครงการ:มาตรการ“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เหล่า”  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจ
หน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม
ทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพท์ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
  ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
  ๓.๓ เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิตช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ได้แก่ 
   - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วย 
ประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจ า 
และให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่าน 
ส่ือมวลชน/การจัดแถลงข่าว 



   - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด / ทุกกอง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    ๓.๒ การรับฟงัความคดิเหน็การรบัและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
                  ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
 

๑. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจึงมีการจัดต้ังศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีและจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๓.๒ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเหล่า 
  ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯ กับประชาชน
ในพื้นท่ี 
 

๔. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๖.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  ๖.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
  ๖.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   
 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ให้บริการในวันเวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 



  ๗.๑ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  ๗.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๗๐๔๗๗๐ 
  ๗.๓ ทางเว็บไซต์ 
  ๗.๔ ทางไปรษณีย์ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  ๑๐.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๑๐.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
                  ๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

๑. ชื่อโครงการ :โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเคลื่อนที่ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง ซึ่งถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็น
การให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเคล่ือนท่ี เพื่อส ารวจความต้องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงาน
ด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีอาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่
ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดค่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุดเพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยท่ีสุดร่วมกับการ
ประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
  ๓.๒ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาล ฯ กับประชาชนในพื้นท่ี 
 

๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
  น าบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานองค์การบริหารส่วนต าบลฯออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ท้ังหมดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
 



๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ก าหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนต าบลเคล่ือนท่ีร่วมกับการประ ชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าโดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
          ๖.๑ จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  ๖.๒ จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
  ๖.๓ ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลท้ังหมด 
  ๖.๔ ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี (ร่วมกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ในการประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน) 
  ๖.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี    
 
  ๖.๖ น ากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน 
  ๖.๗ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ก าหนดออกให้องค์การบริหารส่วนต าบลเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชนในเดือนมีนาคมของทุกปี 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๕,๐๐๐บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด/ทุกกอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ
และได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อย่างท่ัวถึง 
  ๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯ ร่วมรับฟังท้ังในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และความ
ต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
๑. ชื่อโครงการ :มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (งานสาธารณสุข) 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  สถานบริการสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าประกอบด้วย  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนท้ังในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค 
เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการท่ีมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเป็นช่องทางท่ี
เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
 
 



๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
  ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการร้องเรียน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
 

๔. พื้นที่ด าเนินการ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหล่า /หนองแวง   

๖. วิธีด าเนินการ  จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
   - กล่องรับความคิดเห็นติดต้ังไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการผู้ปุวย ศูนย์บริการสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน   
 

          ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเร่ือง ระยะเวลาและผลการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เป็นส่วนงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงในการดูแลด้าน
การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการ
ให้ประชาชนอยู่ในสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีเอื้อต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้อง
ทุกข์อันมีลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กล่ินเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมจึงมีหน้าท่ีเร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
  ๓.๒ เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ 
  ๓.๓ เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 
๔. เป้าหมาย 
  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๕. พื้นที่ด าเนินการ   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 



  ๖.๑ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
(เจ้าหน้าท่ีภายในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
  ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
  ๖.๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  ๖.๔ ด าเนินการออกตรวจพื้นท่ีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาส่ัง
การเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  ๖.๕ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่  
   ๑) ไปรษณีย์  
   ๒) โทรศัพท์  
   ๓) โทรสาร  
   ๔) เว็บไซต์  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  ๑๐.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๑๐.๓ ออกตรวจพื้นท่ีและแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     ๓.๓ การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบรหิารกิจการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

                  ๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดท างบประมาณ 
 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบเทศบาลมีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าโดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจึง
แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าและ
แผนพัฒนาส่ีปอีงค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมเทศบาลฯ และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและสุจริต 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  - จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าบางต าแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปีตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่าแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งภายในระเบียบก าหนดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเหล่า เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเหล่าและร่างแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเหล่าความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 



                    ๓.๓.๒ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการมาตรการ “แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่าอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับ
มาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่านั่นคือได้ท าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 
 

๔. เป้าหมาย  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง ๑๗ หมู่บ้าน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

(. วิธีการด าเนินการ 
  ๖.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเหล่าอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าในหลายๆ 
ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
เป็นต้น 
  ๖.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุเพื่อเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  ๑๐.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 



                 ๓.๓.๓ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๑. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาล ฯ ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลฯเพื่อน าผลท่ี
ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต่อไปดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลฯมี
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีซึ่งได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  ๓.๒ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  ๓.๓ เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่า 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
  ๖.๒ จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  ๖.๓ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
  ๖.๔ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
   (๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
   (๒) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน 
   (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
   (๔) ปลัด อบต. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (5) หัวหน้าส านักปลัด อบต. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
                ด าเนินการดังนี้ 



   ๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
   ๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าปีละ 2 ครั้งเป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าทราบ เพื่อน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
   ๓) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
   ๔) ด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามอบหมาย 
  ๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๖ การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ๖.๗ การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  ๖.๘ จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าพร้อมตัวชี้วัด 
  ๖.๙ การติดตามและประเมินผล 
  ๖.๑๐ การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนบ้านเหล่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ ๔ 
การเสริมสรา้งและวงปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 

                          ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
 

                   ๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

๑. ชื่อโครงการ :โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณดังนั้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจึงได้มีการจัดท าและรายงานการ
ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เหล่า 
  ๓.๒ เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เหล่าทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
  ๓.๓ เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
  ๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
  ๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  ๖.๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
  ๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรด าเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กรและน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 



๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาดปูองกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 
  ๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

                   ๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการด า เนินกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆของหน่วยรับตรวจและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการปูองกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเช่ือถือได้ของ
รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการด าเนินการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในเพื่อน าความเส่ียงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อปูองกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงไป
ด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเส่ียงในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลืองหรือ
การทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
  ๓.๒ เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาท่ีก าหนด 
  ๓.๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๕. พื้นที่ด าเนินการ   ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
 



๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเส่ียงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
  ๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าน าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงภายในเวลาท่ีก าหนดและรายงานผลการด าเนินการต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
  ๖.๓ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ารายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  ๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่หรือ
จะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงต่อไป 
  ๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเส่ียง 
  ๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
ก ากับดูแลภายในเวลาท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
                    ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นส่ิงส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเหล่าจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดย
พิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง การโอนย้าย การเล่ือน
ระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง
การโอน ย้าย 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล/พนักงานจ้าง ท่ีมีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีการด าเนินการ  ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
การบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
  - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
- การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่นๆรวมถึงประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  - ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งต้ัง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 
  - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)ก่อน 
  - ในการออกค าส่ังการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจะออกค าส่ังแต่งต้ังได้ต้องไม่
ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ารับมติ คณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 



  การเล่ือนระดับ/เล่ือนต าแหน่ง 
  - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  - มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/เล่ือน
ต าแหน่ง 
  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/เล่ือนต าแหน่ง 
  - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือนระดับ/
การเล่ือนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
  - มีการออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการท่ีตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
  - การเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.อบต.จังหวัด)ก่อน 
  - ในการออกค าส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง เทศบาลต าบลหนองสรวงจะออกค าส่ังแต่งต้ังได้
ต้องไม่ก่อนวันท่ีมีมติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
  - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล  
ในการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ก.อบต.จังหวัดได้ด าเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
  - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเล่ือนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสมและข้อมูลการลา เป็นต้น 
  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 
  - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ออกค าส่ังการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนและมีการติดประกาศผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 
 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานบริหารบุคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 



 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพธ์  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผย
และสามารถอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวได้ 

                ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ – 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงาน
ของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส 
ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ 
 ๓.๒ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
 ๓.๓ เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

๔. เป้าหมาย  ประชาชนภายในเขตต าบลบ้านเหล่า  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายงานงบประจ าเดือน,รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และรายงาน
การเงินต่างๆ และการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และปิด
ประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 



                  ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
การก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เหล่าทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้
เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่าสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการ
ปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  ๓.๒ เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 

๔. เป้าหมาย  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  ๖.๒ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ มิได้ก าหนดให้มี
การแต่งต้ังให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าให้ความส าคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 
  ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี ทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

10. ผลลัพธ์  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

                   ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

๑. ชื่อโครงการ :โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าท่ีการด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้น เป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้าเพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงจ าเป็น
ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือ
ถูกตรวจสอบดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
งานนิติการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ๓.๒ เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  ๓.๓ เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๓.๔ เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 



 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า จ านวน ๔คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเหล่า จ านวน ๓๒ คน รวม ๓๖ คน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าโครงการ/แผนงาน 
  ๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
เข้ารับการอบรม 
  ๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรพร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  ๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ๔ ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานนิติการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ๑๐.๒ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  ๑๐.๓ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๑๐.๔ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

                  ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

๑. ชื่อโครงการ :กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญท่ีใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหารซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการด าเนินงานมีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะ
คอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล ฯ       มีบรรยากาศการท างานแบบมี



ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กรสามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้นเพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิก
สภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลฯเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
  ๓.๒ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
  ๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 
 

๔. เป้าหมาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจ านวน ๓๒ คน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
  ๖.๑ จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
  ๖.๒ แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  ๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เหล่า 

๗. ระยะเวลาด าเนินงาน  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจการสภา ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 ๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใสตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

                  ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นท่ีทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหาโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคล่ือน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
  ๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
  ๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  ๖.๓ จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  ๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
  ๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
  ๖.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  ๑๐.๒ น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 



                  ๔.๒.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
 

๓. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๒ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ฯ มีภารกิจหน้าท่ีท่ีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้าง
จิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในก าร
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้านในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในการนี้ 
การมีเครือข่ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นส่ิงจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
เป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัด สินใจ ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าพิจารณา
แล้วเห็นว่าการมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นส่ิงจ าเป็นจึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการ
ทุจริตข้ึน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อสร้างแกนน าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  ๓.๒ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
  3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๔. เป้าหมาย 
  ภาครัฐและภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
๖. วิธีด าเนินงาน 
  ๖.๑ แต่งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครื อข่ายด้าน
การปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
  ๖.๒ จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียงโดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 



  ๖.๓ เปิดโอกาสให้เครือข่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่าในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการ
ทุจริต 
  ๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการ
ทุจริต 
  ๖.๕ ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ากับบุคคล องค์กร 
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ท าให้เกิดแกนน าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  ๑๐.๒ ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
  ๑๐.๓ ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เหล่า 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 


