
ขององคการบรหิารสวนตำบลบานไร 

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 
เพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
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คำนำ 
 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม 

และความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐาน 

ในการปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตลอดจน 

แสดงใหเห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม  

อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทำงานของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร ไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ

ความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง

แหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสำหรับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 บทนำ ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงคของการจัดทำแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทำแผน 

 สวนท่ี 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการใน 5 ป 

(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมท้ังสิ้นจำนวน 20 โครงการ ดังนี ้

  มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 5 โครงการ 

  มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จำนวน 7 โครงการ 

  มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จำนวน 3 โครงการ 

  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 5 โครงการ 

 สวนท่ี 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลบานไร จะเปนสวนหนึ่งท่ีชวย

ขับเคลื่อน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสูเปาหมายของแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจรติและประพฤตมิิชอบ ท่ีกำหนดไววา 

“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

พฤษภาคม 2565



สารบัญ 
 

 หนา  
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สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารฯ                      10 - 50 
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สวนท่ี 1 

บทนำ 
1. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองคกร 

ลำดับ 

ท่ี 

ข้ันตอน 

การดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการ

ทุจริต 

Risk Score มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ

หนวยงาน และการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง

บุคลากร 

1. ผูบริหารดำเนินการตาม

นโยบายของตนเองแทรกแซงการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ซึ่งอาจ

ขัดตอกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

2. บุคลากรของหนวยงานปฏิบัติ

ตามนโยบายของผูบรหิาร โดย 

ไมมกีฎระเบียบรองรบั 

3. บุคลากรของหนวยงานไมให

ความสำคญักับการปฏิบัติงาน 

เอางานสวนตัวมาทำท่ีทำงาน 

ขาดความรับผิดชอบตอการ

ปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการทุจริต 

2. มาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลัก

คุณ ธรรมมาใช ในการบริห ารงานของ

ผูบริหารดวยการจัดทำแผนปฏิ บัติการ

ปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ

ความโปรงใส 

3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ

โปรงใส 

4. โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและ

ระเบียบ ท่ี เก่ี ยวของกับการปฏิ บั ติ งาน 

สำหรับบุคลากรของหนวยงาน ผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถ่ิน 

5. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน

ตำบลบานไร 

6. โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการ

ทุจริต 

7. ม า ต ร ก า ร ป ร ะ เมิ น ค ว า ม คุ ม ค า 

ในการบริหารงานของหนวยงาน 

2 การบริหารงาน

บุคคล 

การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน 

เลื่อนตำแหนง/เงินเดือน และ

การมอบหมายงานท่ีไมเปนธรรม 

เอาแตพวกพอง หรือมีการเรียก

รับเงินเพ่ือใหไดรับการแตงตั้ ง

หรือเลื่อนตำแหนง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปดเผยขอมูลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลแกสาธารณะ 

2. มาตรการสรางความโปรงใส ในการ

บริหารงานบุคคล 

3. กิ จกรรมส ร า งค วาม โป ร ง ใส ใน การ

พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

4. ม าตรการนำผลการประ เมิ นค วาม 

พึงพอใจของประชาชนในการใหบริการมาใช

ในการเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
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ลำดับ 

ท่ี 

ข้ันตอน 

การดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการ

ทุจริต 

Risk Score มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

3 การบริหารการเงิน 

งบประมาณ การ

จัดซื้อจัดจาง การ

บริหารพัสดุ และ

การใชประโยชน

ทรัพยสินของทาง

ราชการ 

1. การบริหารการเงิน 

งบประมาณ การจดัซื้อจัดจาง 

การจัดหาพัสดุ ไมเปนไปตาม

ระเบียบท่ีเก่ียวของ หรอืไม

เปนไปตามวัตถุประสงค หรือใช

เงินไมเกิดประโยชนกับราชการ  

2. นำทรัพยสินของทางราชการ

ไปใชประโยชนสวนตน 

สูง 

 

 

 

 

 

 ปานกลาง 

 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจายเงินตาม

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

2. กิจกรรมวิเคราะหผลการจดัซื้อจัดจาง

ประจำป 

3. มาตรการปองกันผลประโยชน ทับซอน

ของหนวยงาน 

4. มาตรการปองกันการใชจายงบประมาณ 

ท่ีไมสมควร ผดิวัตถุประสงค ไมมี

ประสิทธิภาพ 

6. โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใช

ทรัพยสินของทางราชการ 

7. โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะ

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวม 

4 ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร

สาธารณะ/บริการ

ประชาชน 

1. ไม ให บริการแกประชาชน

ตาม ล ำดั บ  อั น เน่ื อ งม าจ าก

ความสัมพันธสวนตัว หรือการให

สิทธิพิเศษแกคนบางกลุม หรือมี

การติดสินบนเพ่ือใหไดคิวเร็วข้ึน 

2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู

ขอรับบริก ารนอก เห นือจาก

คาธรรมเนียมปกติ เพ่ือแลกกับ

การใหบริการ หรือการพิจารณา

อนุมัติอนุญาติ 

3. ให บ ริ ก า ร ไม เป น ไป ต าม

มาตรฐาน เชน ใชเวลาใหบริการ

นานกวาท่ีกำหนดไว   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 

2. โค รงการ เส ริม สร างวัฒ นธรรมการ

ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

4. โครงการบุคลากรตนแบบ ดาน “บริการ

เปนเลิศ” 

5. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการ

ป ระชาชน ผ าน ระบ บ อิ เล็ ก ท รอ นิ กส   

(E-Service) 

6. มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับ

เรื่ อ งรอ งเรียน เก่ี ยว กับการทุ จริ ตของ

หนวยงาน 

 

2. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐ พึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ  

ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีจะเปน 

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 กลาวคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน   
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เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายในการพัฒนา

ประเทศให “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัย ใหเปนคนดี 

เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580 

ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได

คะแนนไมต่ำกวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเปน

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดย

ในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน และหนวยงานท่ีเขา

รวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   

 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perception Index - CPI) ประจำป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

จัดอยูในอันดับท่ี 110 โลก ซ่ึงลดลงจากป 2563 ยอมสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ปจจุบันมี

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 7,850 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัด

ระเบี ยบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ี มุ งเน นการกระจายอำนาจจากส วนกลาง  

ลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  

ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินปราศจากการ

ทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  

พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะ

ประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

โดยยึดหลักแหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหา 

ในระดับพ้ืนท่ี สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไป

เพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบานไร จึงใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคูไปกับ

การปองกันการทุจริต โดยไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติและนำไปสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลบานไร      (พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะสงผลตอการ

ขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ท่ีกำหนดไววา ในป พ.ศ. 2570 หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด
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(รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 

Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 

(1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานไร ตอสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรม 

ท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานไร เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย โปรงใส 

และตรวจสอบได  

(4) เพ่ื อส งเสริ มการมี ส วนร วมของประชาชนในการป องกั นตรวจสอบและต อต านการทุ จริ ต  

ใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร  

ท่ีมีประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบานไร ลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570  

 (2) องค การบริ หารส วนตำบลบ านไร  มี คะแนน ITA เพ่ิ มข้ึ นและผ านเกณ ฑ การประเมิ น ITA  

(85 คะแนนข้ึนไป) ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ียังไมผานเกณฑ ITA) /องคการบริหารสวนตำบลบานไร ผานเกณฑการประเมิน 

ITA (85 คะแนนข้ึนไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ีผานเกณฑ ITAแลว) 

คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

จำนวนคดีทุจริตลดลง 
(คำนวณจากป 2565) 

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 

(1) ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานไร ไดแสดงเจตจำนงสุจริตตอสาธารณชน  

  (2) องคการบริหารสวนตำบลบานไร มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสำนึกและความตระหนักในการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 

ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) องคการบริหารสวนตำบลบานไร มีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย โปรงใส และ

ตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร ท่ีมีประสิทธิภาพ เขมแข็ง 

และลดการทุจริต 
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สวนท่ี 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลบานไร 
 

องคการบริหารสวนตำบลบานไร ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบดวย 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน 20 โครงการ ดังนี้  
 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสราง

วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนึก

และความตระหนักแกบุคลากร

ทั้ งขาราชการการเมืองฝาย

บริหาร ขาราชการการเมือง

ฝ ายสภาท อ งถิ่ น  และฝ าย

ประจำขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

1) โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถิ่น 

2) โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

3) โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่ปองกัน

การทุจริต 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 1.2 การเสริมสรางจิตสำนึก

และความตระหนกัแก

ประชาชนทุกภาคสวนใน

ทองถิ่น 

4) โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

0 0 0 0 0  
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 1.3 การสรางจิตสำนึกและ

ความตระหนักแกเด็กและ

เยาวชน 

5) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหาร

สวนตำบลบานไร 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0  

 รวม จำนวน 5 โครงการ  จำนวน 0 บาท  จำนวน 0 บาท  จำนวน 0 บาท  จำนวน 0 บาท  จำนวน 0 บาท  

2. การบริหาร

ราชการดวยความ

โปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูล

สาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

 

6) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรขอมูล

ขาวสารแกประชาชน 

7) โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใส 

8) มาตรการ No Gift Policy 

9) มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

10) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 

11) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำป” 

12) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

 

 2.3 ม า ต ร ก า ร ล ด ก า ร ใช

ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

13) มาตรการออกคำส่ังมอบหมายขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 รวม จำนวน 8 โครงการ จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท  

3. การสงเสริม

บทบาทและการมี

สวนรวมของภาค

ประชาชน 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมี

สวนรวมบริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

14) โครงการจัดเวทีประชาคม 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0  
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 3.2 การรับฟงความคิดเห็น 

การรับและตอบสนองเร่ือง

รองเรียน/รองทุกขของ

ประชาชน 

15) มาตรการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวน

ตำบลบานไร 

 

0 0 0 0 0  

 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชน และบูรณาการ

ทุกภาคสวนเพือ่ตอตานการ

ทุจริต 

16) โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อเฝาระวังการทุจริตของ

องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

4.การยกระดับกลไก

การตรวจสอบการ

ดำเนินงานของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ

ตรวจสอบภายในและการ

บริหารความเส่ียงการทุจริต 

17) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

18) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหารสวน

ตำบลบานไร 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 4.2 การสงเสริมบทบาทการ

ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

19) โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

สำหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

20) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

 4.3 มาตรการจัดการเร่ือง

รองเรียนการทุจริต 

21) มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือ รับแจง หรือตรวจสอบพบ

การทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

22) มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเร่ืองราวรองเรียนเกี่ยวกับ

การทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

 รวม จำนวน 9 โครงการ  จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท  

รวมทั้งส้ิน จำนวน 22 โครงการ จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท  
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สวนท่ี 3  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

################################################################################ 

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 

 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

1.1.1 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี และการประพฤติตน

ตามประมวลจริยธรรม 

ลำดับที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ

หลักเกณฑตาง ๆ ท่ีบุคลากร สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ี

การดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจำมักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ 

ประสบการณ หรือขาดความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีมี

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงสงผลใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 

และผูบริหารทองถ่ินกระทำผิดกฎหมายระเบียบตาง ๆ  กอใหเกิดความเสียหายแกองคกร-ปกครองสวนทองถ่ิน 

และทำใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

 ดังนั้น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

รวมท้ังเปนการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน จึงไดจัดทำ

โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย  

ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรูเก่ียวกับ

กฎหมาย และระเบยีบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
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 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธเิสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสยี 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลบานไร จำนวน 75 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  

 2) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดเตรียมการดำเนินโครงการ 

 3) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับ

บุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 4) จัดทำเอกสารสงเสริมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 5) อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 6) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 อบต.บานไร 

10. ผลผลิต,ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสำหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป 

 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนว

ทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมนอยกวา รอยละ 80 (ทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 

 ผลลัพธ  

องคการบริหารสวนตำบลบานไร มีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย (สำรวจ

โดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ลำดับที ่2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจำเปนตองดำเนินโครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภา

ทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือให

การบริหารงาน และปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการบรหิารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรูเก่ียวกับ

กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน จำนวน 75 คน 

5. วิธีดำเนนิการ 

 1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ตอผูบริหาร  

 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับ

บุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 3) เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับบุคลากร 

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ 

จดหมายขาว เปนตน  

 4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

 5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับบุคลากร 

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ 

จดหมายขาว อยางนอย 5 ชองทาง และไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง (เผยแพรประชาสัมพันธรายไตรมาส) 

 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนว

ทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย (สำรวจ

โดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

1.1.2 เสริมสรางจิตสำนึกและความตะหนักในการยึดม่ันผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

ท่ีจะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

1.1.3 เสริมสรางจิตสำนกึและคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

ลำดับที ่3 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสำคัญในการบริหารและ

การปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสำนึกในการ

ทำงานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถ

แกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวน 

บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต

อยางจริงจัง เพ่ือทำใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับ 

ทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวด

จริงจัง พรอมท้ังปลูกจิตสำนึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทาง 

ท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน  

 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานไร จึงจัดทำโครงการสงเสริม

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการทุจริตข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานไร มีความรูความเขาใจ 

ในหลักธรรมาภิบาลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานไร มีความรูความเขาใจและให

ความสำคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีคานิยมในการ

ตอตานการทุจริต 

 3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานไร มีความรูความเขาใจในหลักและ

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 

 4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานไร สามารถนำองคความรูหลัก 

ธรรมาภิบาล ไปประยุกตใชในการทำงานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร จำนวน 75 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 3) จัดทำกำหนดการ 

 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  

 5) จัดฝกอบรมตามกำหนดการ 

 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 อบต.บานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร ท่ีเขารับการอบรม 

ผานการทดสอบความรูธรรมาภิบาล รอยละ 90 (ทดสอบความรูผานระบบทดสอบความรูธรรมาภิบาลออนไลน 

https://ggde.nacc.go.th) 

 

 

https://ggde.nacc.go.th/
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 ผลลัพธ   

 1) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร นำหลักธรรมา- 

ภิบาลมาปรับใชในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร รวมตอตาน 

การทุจริต (สำรวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 

 3) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร นำปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 

1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

1.2.1 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ แยกแยะผลประโยชน

สวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

1.2.2 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ลำดับที่ 4 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ  

ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

ซ่ึงจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน  

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสำคัญกับการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง โดยการสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวน

มุงสรางจิตสำนึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคม ควบคูกับการปลูกฝงจิตสำนึกความซ่ือสัตยสุจริต คานิยมท่ีถูกตอง 

สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคม

เปนมาตรการในการลงโทษผูกระทำผิดหรือผูกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบานไร จึงไดดำเนินโครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดำเนิน

ชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน 

 2) เพ่ือเสริมสรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตใหแกประชาชน 

 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจำวัน  
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4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลบานไร จำนวน 200 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ 

 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผดิชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 3) กำหนดรปูแบบ กำหนดการ และหัวขอการอบรม 

 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  

 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 

 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 

 2) ประชาชนมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันได 

ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ 

 ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจำวันได ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจ

โดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 1.2.3 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
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1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

1.3.1 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

 

ลำดับที ่5 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภมิูคุมกนัทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตำบลบานไร  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทำลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอนวิกฤตการณ

ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยม 

ในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและ

เยาวชน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนตำบล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาท่ีในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การ

สังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปน

คนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดใหรัฐตองสงเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหลง

เรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

องคการบริหารสวนตำบลบานไรพิจารณาเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสราง

ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตำบลบานไร ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยม

ท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสำคัญ ท่ีทำใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกัน

แกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลท่ีสุด  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 

 2) เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา

ประโยชนสวนรวม 

 3) เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง 

ทุกรูปแบบ 

4. กลุมเปาหมาย 

 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลบานไร จำนวน 200 คน 
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5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 2) แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

 3) ดำเนินการตามโครงการ 

 4) สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 

 5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) เด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวนตำบลบานไรไดรับการฝกอบรม จำนวน 200 คน 

 2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรูประสบการณ 

ท่ีไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล/

แบบทดสอบ)  

 ผลลัพธ 

 1) เด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต ไมนอยกวารอยละ 80  

(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  

ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 

ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 1.3.2 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอสวนรวม 
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################################################################################ 

มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
################################################################################ 

2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 

ลำดับที ่6 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส

กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือท่ีประชาชน 

จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร

ของราชการ     

 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด องคการบริหารสวนตำบลบานไร จึงได

มีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดำเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารให

ครบถวน และเปนปจจบุัน ผานชองทางในสื่อตาง ๆ ของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  

 2) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสำหรับประชาชน 

 3) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 

 4) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนตำบลบานไร 

4. กลุมเปาหมาย  

 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดำเนินการใหมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    

 2) แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  

 3) จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังมี

การแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทาง

เว็บไซตของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
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 5) จัดทำขอมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตาง ๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ำเสมอ โดยใหขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซ้ือ

จัดจาง การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ 

ขอบังคับท่ีกำหนดแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 6) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอสอบถาม

หรือขอขอมูล หรือรับฟงคำติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ เชน  

  - มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทำการ  

  - แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการท่ีจะติดตอ

สอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น  

  - มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดต้ังศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความ

คิดเห็น การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน  

 7) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ

ระบบ Call Center  

 8) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

 9) จดัทำรายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอผูบริหาร 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีจำนวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย 5 ชองทาง 

2) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลบานไรใหมี

ขอมูลท่ีครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   

ผลลัพธ 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ำกวารอยละ 80 (ใชแบบสำรวจความ 

พึงพอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 
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2.1.2 การเปดเผยขอมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
 

ลำดับท่ี 7 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะดวยตนเอง  

ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการ

สาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ

บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต  

มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกำหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการดำเนินการโดย

เปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค 

ท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลบานไรเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบ

ได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงดำเนินโครงการเสริมสรางความโปรงใสใน

การบริหารงบประมาณ เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางไดทุกโครงการและ

กิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตาง 

ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

 2) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 3) เพ่ือปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

4. กลุมเปาหมาย 

 1) บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

 2) ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) รวบรวมขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจำป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ 

 2) เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณประจำป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ ใหประชาชน 

ไดทราบผานทางเว็บไซตและชองทางตาง ๆ 

 3) จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการใชจายเงินงบประมาณใหมีความโปรงใส คุมคา และสรางการมีสวนรวมในการติดตามและตรวจสอบ

การใชจายงบประมาณ 
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 4) ฝกอบรมใหบุคลากรภายในและประชาชนใหมีความรูเก่ียวของกับการพัสดุ 

 5) จัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เชน 

สังเกตการณ ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เปนตน 

 6) ประชุมกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำป 

 7) รายงานผลการดำเนินการ และเผยแพรผลการดำเนินงานใหบุคลากรภายในหนวยงานและสาธารณชน

ใหทราบโดยท่ัวกัน ผานชองทางตาง ๆ ไดแก 

  7.1) ผลการดำเนินโครงการ 

  7.2) รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำป  

  7.3) รายงานสรุปผลการใชจายงบประมาณประจำปตามวงรอบท่ีกฎหมาย/ระเบียบกำหนด 

  7.4) รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางรายเดือนและรายป  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไมนอยกวา 3 ชองทาง 

 2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการใชจายงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง  

 ผลลัพธ 

 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ลดลง 

 

 2.1.3 การเปดเผยขอมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

 2.2.1 การแสดงเจตนารมณในการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

 2.2.2 การจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

ลำดับที ่8 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหการพัฒนาคานิยมของ

นักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทำตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต  

เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ” 

 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น

ปฏิรูปดานการปองปราม ไดกำหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา  

มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปน

ตัวอยางในการบริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดำเนินการใหถือเปนความผิด

วินัยหรือความผิดทางอาญา 

องคการบริหารสวนตำบลบานไรเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ

ทองถ่ินเอง มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารใหเปนไปตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน 

ผูบริหารไดใหความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

ในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลตอ

ดุลพินจิ หรือการตัดสนิใจในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงนำไปสู การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน  

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหาร

สวนตำบลบานไรมีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 

4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 
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5. วิธีดำเนินการ 

 1) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให” 

 2) จัดทำประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 

 3) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy  

 4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยท่ัวกัน 

 5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 

 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 

2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบคุลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานไรดำเนินการ

ตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนรอยละ 100 (สำรวจโดยใชแบบประเมิน/แบบสำรวจ) 

 ผลลัพธ 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีเรื่องรองเรียนเรื่องสินบน 

 

ลำดับที ่9 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

ไดกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมีอำนาจและ

หนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการ

ปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน 

และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  

เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
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 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเปนรูปธรรม

ชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมี

ประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม ตรวจสอบได

อยางแทจริงตอไป 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

 2) เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 

 3) เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 

 4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพไดคนดี  

คนเกงเขามาทำงาน 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) ผูบริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 

กฎระเบยีบ 

 2) จัดประชุมหนวยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 

 3) จดัตั้งคณะทำงานเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในดานการบริหารงานของผูบริหารและรวบรวม

ความเห็นเสนอตอผูบริหาร 

 5) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน 

  - มาตรการปองกันแนวทางการไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทำงาน

สวนตัวท่ีมิใชงานราชการ 

  - มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการมาใชในการเลื่อนข้ัน 

เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

  - มาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร (ITA) มาใชในการเลื่อน

ข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
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  - มาตรการปองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการ และแตงตั้งใหเปน

พนกังาน 

  - มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการพัฒนาบุคลากรขององคกร ฯลฯ 

 6) ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

 7) ดำเนินการตามมาตรการ 

 8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จำนวน 1 มาตรการ 

 ผลลัพธ 

 - ขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลบานไรลดลง 

 

ลำดับที ่10 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

ผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน 

ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลบานไรไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน

ข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลำดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของ

ผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

จึงไดดำเนินกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. กลุมเปาหมาย 

 ขาราชการองคการบริหารสวนตำบลบานไร 
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5. วิธีดำเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยแตงตั้งปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ 

และขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 

 2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย

ประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบ

งานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 

 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคำปรึกษา

และเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการ

พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาทบทวนผล

การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของขาราชการเสนอมา  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 บุคลากรของหนวยงานมีความพึงพอใจตอระบบของการเลื่อนข้ันเงินเดือนไมต่ำกวารอยละ 80 (สำรวจ

โดยแบบประเมิน) 

 ผลลัพธ 

 ขอรองเรียนในการเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ลำดับที ่11 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกำหนดใหมีการบริหาร

ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ

ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวของ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดจัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำป” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปดวยความถูกตอง  

เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

และดำเนินงานตามข้ันตอนของระเบี ยบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนั งสือสั่ งการท่ี เก่ียวของ  

ซ่ึงถือเปนเรื่องสำคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเปนตอการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลบานไรมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนา 

ในการเบิกจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

 2) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลบานไรมีสวนรวมในการตรวจสอบการเบิกจาย

งบประมาณ 

 3) เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

 2) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือติดตามความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีการรายงานการใชจายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส 

 3) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง (Cross 

Check) 

 4) ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณตามท่ีคณะทำงานกำหนด 

 5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนา/รายงานการใชจายงบประมาณ อยางนอย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 2) มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง (Cross 

Check)  

 ผลลัพธ 

 ขอผิดพลาดในการเบิกจายงบประมาณลดลงรอยละ 80  

ลำดับที ่12 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตำบลบานไร  

2. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

ไดกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมีอำนาจและ

หนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการ

ปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน 

ซ่ึงจะสงผลใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง   

ท้ังนี้การเพ่ิมข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณในยุคโลกาภิวัตน ท่ีประชาชนมีชองทางในการเขาถึง

แหลงขอมูลไดมากข้ึน ยอมสงผลกระทบตอการดำเนินกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในดานการใหบริการ ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงไดจัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

ท่ีมีตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหสอดคลอง

กับความตองการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

 2) เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวน

ตำบลบานไร 

 3) เพ่ือสรางชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลบานไร 
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4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลบานไร  

5. วิธีดำเนินการ 

 1) เก็บรวบรวมขอมูลในการใหบริการประชาชนตามอำนาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอยางนอยตองครอบคลุมดานตาง ๆ ดังนี้ 

  1.1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  1.3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

  1.4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

  1.5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

  1.6) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมาติดตอหรือรับบริการ ณ จุดใหบริการ 

ในรูปแบบท่ีงายและสะดวก เชน ประเมินผาน QR Code หรือระบบกดปุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 

 3) จัดใหประชาชนไดประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน  

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินใหผูบริหารทองถ่ินทราบ อยางนอยปละ 

2 ครั้ง 

5) เผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจใหบุคลากรภายในหนวยงาน และสาธารณชนไดรับทราบผาน

ชองทางท่ีหลากหลาย เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจายขาว 

เปนตน  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ       

8. ผูรับผิดชอบ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต  

 มีระบบ/ชองทางใหประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน 

ผลลัพธ 

 จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที ่13 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคำส่ังมอบหมายขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง 

ท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองทำอีกมากมายในการ

ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ท้ังนี้ ผูมารับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มักจะประสบปญหาดาน

การอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการ

กระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสำนัก 

กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับ

ความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี 

สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยใหมีอำนาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขต

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิด

ความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใช

ในการบริหารงาน ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไข

ข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

 3) เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

 4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 
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5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่ง

การ เชน คำสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และหัวหนาสวน

ราชการ จำนวน 4 ฉบับ นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล นายก

องคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล และ

หัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการ

บริหารสวนตำบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ เปนตน 

 2) จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบตัิ 

 3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 4) ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  

 ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลบานไร มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 

 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการ/จำนวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
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################################################################################ 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
################################################################################ 

 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
 

ลำดับที ่14 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไรเห็นความสำคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางและ

เทาเทียม โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 

ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกำหนดแนวทางการ

ดำเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไรดวยการจัดทำ

โครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตาม

อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลบานไร โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู 

และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา

ทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดำเนินกิจการตามอำนาจ

หนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

 2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 

 3) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

 4) เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 

 5) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 

 6) เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชนและวางแผน

พัฒนาทองถ่ิน 

4. กลุมเปาหมาย 

 ชุมชน/หมูบาน/ตำบล ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลบานไร 
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5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการจัดเวทีประชาคม 

 2) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวม

ประชุมประชาคม เพ่ือกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ

สถานท่ีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยาง

เสมอภาค และเทาเทียมกัน 

 3) นำผล/ขอเสนอตาง ๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปน

รูปธรรม ผานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

 4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน   

 ผลลัพธ  

 1) ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 

 2) เกิดเครือขายภาคประชาชน 

 3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 

 

 3.1.2 การมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงาน 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ

ประชาชนในทองถิ่น 

 3.2.2 มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกข ผานชองทางท่ี

หลากหลาย 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับ

เรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
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ลำดับที ่15 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไรเห็นความสำคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรอง

ทุกข และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะ

และการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงไดจัดทำมาตรการ

จัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน รวมท้ัง

พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล และการ

แจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม สะดวกและเหมาะสม 

รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลบานไร  

ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 

 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 

และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลบานไร  

 2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความ

เดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

 3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

  3.1) การจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 

  - กำหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล

บานไร 

  - กำกับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน 

และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง  

  - กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 

ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตาง ๆ  

  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดำเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง

เหมาะสมภายใน 15 วนั หากไมสามารถดำเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
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  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดำเนินการหรือ

ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน

สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  

  3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

  - จัดทำคูมือหรือแนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทำ

การรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ เปนตน 

  - กำหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  

  - กำหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการ

คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส  

  - จัดทำขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

  - จัดทำขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแลว

เสร็จ เรื่องท่ีอยูระหวางดำเนินการ ฯลฯ  

 4) จัดทำคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่องรองเรียน

การทุจริต แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของ

หนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  

      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล

บานไร ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 

 6) จัดทำฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกำหนดกำหนดแนวทางในการปองกัน และแกไข

ไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  

 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และเผยแพร

ใหสาธารณชนทราบ 

 8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดำเนินการตามมาตรการ 

 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 

 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ใหผูบริหาร

รับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 

 2) มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการ

ข้ันตอนเรื่องรองเรียน 

 4) มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทาง 

ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 

 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลบานไร ให

สามารถตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการ

ท่ีกำหนดไว 

 ผลลัพธ 

 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดำเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ไมต่ำกวารอยละ 80 

3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน ในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต 

3.3.2 สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต 

ลำดับที ่16 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบล

บานไร 

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาพปญหาการทุจริตมักเกิดจากการใชอำนาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงแสวงหาผลประโยชน ปญหาการ

ทุจริตจึงเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ กระบวนการแกไขปญหา

ดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะเครือขายภาคประชาชน 

 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได

จัดทำกิจกรรมสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริต

ใหกับภาคประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใหแกเครือขายภาคประชาชน   
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3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาชนในการปองกัน และเฝาระวังการทุจริตในชุมชน 

 2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการปองกันและตอตานการทุจริต  

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลบานไร  

5. วิธีดำเนินการ 

 1) ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการจัดตั้งเครอืขายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิกเครือขาย

ภาคประชาชนดวยความสมัครใจ 

 2) ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริต  

3) สงเสริมใหประชาชนชี้เบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทำการทุจริต รวมเปนเครือขาย มีสวนรวมในการ

ตรวจสอบและเฝาระวังการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  4) เผยแพรหลักการ แนวความคิด ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต หรือ

ชองทางอ่ืน ๆ  

  5) จัดตั้งเครือขายและผนึกความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือเฝาระวัง และตอตานการทุจริต (ภาครัฐ ภาค

ธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 

  6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 

  7) รายงานผลการดำเนินการ       

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีประชาชนเปนเครือขายเฝาระวัง ปองกันและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

จำนวน ระบุจำนวนประชาชนท่ีเปนเครือขาย  

 ผลลัพธ 

 ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน 

 

 3.3.3 บูรณาการทุกภาคสวน เพ่ือตอตานการทุจริต 
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################################################################################ 

มิติที่ 4 การยกเลิกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
################################################################################ 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการทุจริต 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 
 

 

ลำดับที ่17 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน 

ในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ

หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค  

ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใช

เปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตาง ๆ 

โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ 

ท่ีทางราชการกำหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน 

จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปน

ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้น ๆ  

วามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐ 

ยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงาน 

ไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม  

การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ

ตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของ

หนวยงานท่ีกำหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง

ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน

หรือดานอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

 2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
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 3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของ

หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

 4) เพ่ือใหการควบคุมภายในของระบุชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ 

ท่ียอมรับได ซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5 

2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย 

 (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ 

ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  

  (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของการ

ควบคุมภายใน : ปค.4) 

  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหนวยงาน (รายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 

  (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน 

(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 

 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 

 4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธภิาพมากข้ึน 

 5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทำการ และเว็บไซตของหนวยงานและ

สื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต 

โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 

 ผลลัพธ 

 1) ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 80 

ในระดับมาก) 

2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส 

3) การทุจริตองคการบริหารสวนตำบลบานไรลดลงรอยละ 5 

 

4.1.3 มีการจดัใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  
 

ลำดับที ่18 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไววา 

ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI)  

อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังไดนำผลการประเมิน ITA  

ไปกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 

90 คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตอง

มีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได

คะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน  

85 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหการปรับ “ระบบ” เพ่ือลด

จำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย 

“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
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 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  

เปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง  

ท่ีมุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ  

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบานไรจึงไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในระดับทองถ่ินเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวน

ตำบลบานไรเพ่ือเปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร 

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

2) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

4. กลุมเปาหมาย 

 หนวยงานภายในขององคการบริหารสวนตำบลบานไรทุกหนวยงาน (สำนักงาน,กองงาน,กลุมงาน) 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 

 2) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

 3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดำเนินโครงการท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริต 

 4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

การดำเนินการท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต  

 5) ดำเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

ชองทางอ่ืน ๆ  

 6) มีการประชุมชี้แจงทำความเขาใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตใหแก

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหปฏบิัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยางเครงครัด 

 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดำเนินโครงการท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 

 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริต อยางนอยจำนวน 5 เรื่อง 

 3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตขององคกร-

ปกครองสวนทองถ่ิน) 

 ผลลัพธ 

 เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตำบลบานไรลดลง 

 

4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

4.2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว 
 

ลำดับที ่19 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสำหรับผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ

หลักเกณฑตาง ๆท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน

แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจำไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ

รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ

ตาง ๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการ

ตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร

ทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทำผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และทำใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลให

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา 

 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานไร เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสนิและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ  
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รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวของ จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานไร ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ 

 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานไร ใหมีความพรอม 

ในองคความรูเก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จดัทำโครงการ/แผนงาน  

 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับ

ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 3) จัดเตรียมการอบรม ไดแก จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 

จัดเตรียมสถานท่ี เชิญกลุมเปาหมาย ฯลฯ  

 4) อบรมใหความรูตามกำหนดการ 

 5) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสำหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

อยางนอย 1 ครั้งตอป 

 2) ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานไร มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมต่ำกวารอยละ 80 ของจำนวนผูเขารับการอบรม 
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 ผลลัพธ 

 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานไร บริหารราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีความโปรงใสเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ 
 

4.2.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร               

ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

ลำดับที ่20 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศกัยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย

เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาใน

ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของ

สภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก

สำคัญท่ีใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอำนาจในการบริหารปจจุบัน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 

สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอย

และถูกตอง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบรรยากาศการ

ทำงานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนำไปสูความโปรงใสในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและลดการทุจริต 

 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานสามารถนำความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและ 

มีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการพัฒนา

องคกร  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของฝายบริหาร 

 2) เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน  

4. กลุมเปาหมาย 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานไร 
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5. วิธีการดำเนินงาน 

 1) จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสำหรับการประชุม 

 2) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรู 

ในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอย 

ปละ 1 ครั้ง  

 3) แตงต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตาง ๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง

โครงการตาง ๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบรหิารสวนตำบลบานไร 

6. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรู 

ในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอย 

ปละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจ บทบาทและอำนาจหนาท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจไดถูกตอง

ตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ 

 สมาชิกสภาทองถ่ินสามารถนำองคความรูท่ีไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 
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 4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ลำดับที ่21 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององคการ

บริหารสวนตำบลบานไร 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับตน ๆ 

ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย  

ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปน

องคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ 

ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง 

สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไรมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาค

ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนสามารถ

เสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริต จึงไดดำเนินการจัดทำมาตรการจัดการ 

ในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 

เปนธรรม 

 2) เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของหนวยงาน 

 3) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุมเปาหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) กำหนดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต และกำหนดเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจ

หนาท่ีโดยมิชอบ 

 2) กำหนดกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียน 

 3) ประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบ 

โดยท่ัวกัน 
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 4) กำหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 

ของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 5) กำหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผูกระทำผิดการทุจริต 

 6) กำหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ

ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 

 7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทำผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 

 8) จัดทำคูมือ/แนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 

และเผยแพรไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้  

  (1) วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทำการรองเรียน  

  (2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน  

  (3) สวนงาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และ 

  (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 

และประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

 9) จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย

โปรงใสและเปนธรรม 

 10) จัดทำขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต(i30) 

 11) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรอืรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ผลลัพธ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี (พิจารณาจาก

จำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
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4.3.2 จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สำหรับ 

ผูรองเรียน 
 

ลำดับที ่22 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององคการ

บริหารสวนตำบลบานไร 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับตน ๆ 

ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย  

ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปน

องคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ 

ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง 

สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาค

ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนสามารถ

เสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงไดดำเนินการจัดทำมาตรการจัด

ใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากรและ

ประชาชน 

 2) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 

เปนธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบน 

หนาเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูล 

ของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรือ่งรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) และ

จัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความกาวหนา 

เรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 

  2) ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา

บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
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 3) ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบโดย

ท่ัวกัน 

 4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี

ของหนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 5) รายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ 

ผูรองเรียน 

 ผลลัพธ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี (พิจารณาจาก

จำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 


