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คำนำ 
 

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง          
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวงั เพ่ือสกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกำหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดนิท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปน
นโยบายสำคัญของรัฐบาล และสำนักงาน ป.ป.ช.ไดกำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและปราบปราการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)  เพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจถึงกรอบและแนวทางการจัดทำแผน อันจะนำไปสูการปรับปรุงการ
ดำเนินงานปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปองกันขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ซ่ึงเปรียบเสมือนภูมิคุมกันสำหรับการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดทำงานใหบังเกิดประโยชนสูงสุดของประชาชนในทองถ่ิน   

  ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และเปนไปตามยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและปราบ
ปราการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)  องคการบริหารสวนตำบลบานไร จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต 5 ป ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) ขององคการบริหารสวนตำบลบานไร เพ่ือใหทุกหนวยงานในองคการ
บริหารสวนตำบลบานไร ใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินการปองกันการทุจริต สรางระบบราชการท่ีมีความ
โปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา  เปดเผย
ขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชน
ใหมีสวนรวมในการรณรงค  และปลูกจิตสำนึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติ
มิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและปราบปราการทุจริต 
(พ.ศ.2566-2570) 
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สวนท่ี 1 
 

บทนำ 
 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค
สำคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แตในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคสวนตาง ๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทำใหเกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำใหคน
ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 

 
 



4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ท่ีทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทำใหเจาหนาท่ี
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตำแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทำ
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรัง ท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลำดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชัน และมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวน
ทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการ
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใช
ประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – 
IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศ
ท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง  
 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ วาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอย
ถอยลง สาเหตุท่ีทำใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสำคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสราง
สังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐาน
ของสังคมอุปถัมภท่ีทำใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง 
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอำนาจ  



คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติ ท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึก 
ในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต  หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัย
ทางดานการทำงานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือ
ความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป 
พ.ศ. 2566 จนถึงป พ.ศ. 2570 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม
ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2565 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนด
ยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
(พ.ศ. 2566 - 2570) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการบริหารจัดการท่ีมี
ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    เพ่ือกำหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปน
รูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
 3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 



4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบรหิารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนำมาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทำ รวมตดัสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตสำนึกรักทองถ่ิน อันจะนำมาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดาน
การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
ช่ือหนวยงาน.......องคการบริหารสวนตำบลบานไร..................... 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕66 ป ๒๕67 ป ๒๕68 ป 2569 ป2570 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสราง
วัฒนธรรมสุจริต 
 

1.1 การสราง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการ 
การเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมือง              
ฝายสภาทองถิ่น และ
ฝายประจำของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการสมุดความ
ดีพนักงานจาง 
1.1.1 (2) โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปองกันการทุจริต 
1.1.2 (1) มาตรการ “ปองกัน
การตอตานการทุจริต” 
1.1.2 (2) โครงการเสริมสราง
ความซ่ือสัตย สุจริต และ
ปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี
ในการตอตานการทุจริต 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
    ไมใช
งบประมาณ 
 
 

มิติที่ 1  รวม 1 มาตรการ 1 กจิกรรม 
3 โครงการ  

- - - - -  

2. การบริหาร
ราชการดวย
ความโปรางใส 

2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจำนง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- - -   ไมใช
งบประาณ 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕66 ป ๒๕67 ป ๒๕68 ป 2569 ป2570 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.2 มาตรการสราง           
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 (1) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล  
2.2.1 (2) มาตรการออกคำส่ัง
มอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และหัวหนาสวนราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – 
จัดจาง 
2.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพือ่ใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
2.2.3 (2) โครงการจางสำรวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

10,000 
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- 
 
 
- 
 
 
 
 

10,000 
 
 

- 
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- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อำนาจหนาที่        
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบ
อำนาจของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2.3.2 (3) มอบอำนาจเจา
พนักงานทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

   
ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕66 ป ๒๕67 ป ๒๕68 ป 2569 ป2570 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.3.2 (4) มาตรการการออก
คำ ส่ังมอบหมายของนายก
อบต.ปลัด อบต. และหัวหนา
สวนราชการ 

- 
 

- 
 

- 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดำเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ  

2.4.1 (1) ยกยองเชิดชูเกียรติ
ผูใหความชวยเหลือกิจการ
สาธารณะ 
(กิจกรรม) 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

   

 2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.2 (1) กิจกรรม ใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ได
ดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของ อบต.บานไร 
2.5.2 (1) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”    
2.5.2 (2) มาตรการ “แตงต้ัง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
รองเรียน”                            
2.5.3 (3) มาตรการ 
“ดำเนินการเกี่ยวกับเร่ือง
รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่
ขององคการบริหารสวนตำบล
บานไรวาทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิ
ชอบ” 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 

   
 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 รวม 8 มาตรการ 8 กจิกรรม 
3 โครงการ 

14,480 14,480 14,480    

3. การสงเสริม
บทบาทและการ
มีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ
อำนวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
ของอบต.บานไรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร
ขอมูลขาวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินของอบต. และการรับ
เร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง”                            
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดใหมี
ชองทางที่ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสาร 

5,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 

5,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 

5,000 
 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

   
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕66 ป ๒๕67 ป ๒๕68 ป 2569 ป2570 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 
 

3.2.1 (2) การดำเนินงานศูนย
รับเร่ืองราวรองทุกข อบต.บาน
ไร 
3.2.2 (2) โครงการอบต.บาน
ไรเคล่ือนที่ 
3.2.3 (1) มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรำคาญ ดานการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงให
ผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

- 
 
 

50,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 

50,000 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 

50,000 
 
- 
 
 
- 

  ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแตงต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาอบต.บานไร 
3.3.1 (2) ประชุมประชาคม
หมูบานและประชาคมตำบล 
ประจำป 
3.3.1 (3) การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
3.3.2 (1) มาตรการแตงต้ัง
ตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของอบต.บานไร 
3.3.3 (2) มาตรการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวธิีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีของ
องคการบริหารสวนตำบลบาน
ไร 

- 
 
 
 

10,000 
 
 
- 
 

10,000 
 
 
- 

- 
 
 
 

10,000 
 
 
- 
 

10,000 
 
 
- 

- 
 
 
 

10,000 
 
 
- 
 

10,000 
 
 
- 

  ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

มิติที่ 3 รวม 7 มาตรการ 4 กจิกรรม 
2 โครงการ 

25,000 25,000 25,000    

4. การยกระดับ
การตรวจสอบ
การดำเนนิงาน
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กำหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำป ประจำปงบประมาณ  
4.1.1 (2) โครงการจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในอบต.บานไร 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

   
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕66 ป ๒๕67 ป ๒๕68 ป 2569 ป2570 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.2 การสนับสนุนให         
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดำเนินการได 

4.2.2 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใชจายเงินให
ประชาชนไดรับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจาย 
และการใชประโยชนทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตำบล 
บานไร 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง
จากตัวแทนชุมชน 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

   
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 

4.3.2 (1) กิจกรรมสงเสริม
ศักยภาพของสมาชกิสภา
องคการบริหารสวนตำบล 
4.3.2 (2) กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏบิัติงานของ
สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตำบล 

50,000 
 
 
- 
 

50,000 
 
 
- 
 

50,000 
 
 
- 
 

   
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ 
ทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝาระวัง
การคอรรัปชนัโดยภาค
ประชาชน 
4.4.2 (1) กิจกรรมการติด
ปายประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต 

- 
 
 

5,000 
 
 
 

- 
 
 

5,000 
 
 
 

- 
 
 

5,000 
 
 
 

   

มิติที่ 4 รวม 2 มาตรการ 6 กจิกรรม 
2 โครงการ 

55,000 55,000 55,000    

 
 

 
 
 
 



 
สวนท่ี 3 

มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
 1.1 การเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ลำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสูความสำเร็จ       
ท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรน้ัน ๆ ยอมประสบความสำเร็จ มีความเจริญกาวหนาตอไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
บุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยาง
ดี เมื่อไดรับบทบาทใหกระทำหนาท่ีใด ๆ แลว ยอมสามารถแสดงบทบาทน้ัน ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทาง
ตรงกันขาม หากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณท่ีจำเปนในการทำงาน ยอม
ทำใหองคกรน้ัน ๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณการทำงานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวช้ีนำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหนง หนาท่ีและบทบาทแหงตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกท่ีดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานดวยความ
ทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษา
ผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนำพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความ
โปรงใสมีการปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือ
เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและพนักงานจาง ตลอด
ท้ังประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานให
หางไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางปกติสุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทำงาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอ
ผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได
อยางถูกตอง 
 2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทำงาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมา
ขอรบับริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน 
 2.4 เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต ใหแก
บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล 

4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ท้ังหมด จำนวน 73 คน  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 จัดเขารวมปฏิบัติธรรม (งานปริวาสกรรมประจำป) ทุกป จำนวน  ครั้ง ระหวางป พ.ศ.2566 - 2570  
 



7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 6.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน) 
 6.2 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ 
 6.3 จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและเกิดความ 
                 เหมาะสม 
 6.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 
 6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได
อยางแทจริง 
 10.3 ปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอองคกรตอการ
ทำงาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี 
 
ลำดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) มุงสูการเปนประเทศท่ีมี

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรปูแบบ โดยไดรับความรวมมือจาก
ฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ัง
ชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570 

ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหารสวนตำบล           
บานไร จึงไดกำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝาย
ประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 3.2 เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก
สภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนำมาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 
 



6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการตอตานการทุจริต อาทิ 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปลูกจิตสำนึก 
 2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตาง ๆ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 25670 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จำนวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนำมาเผยแพร 
 
ลำดับท่ี 3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูท่ีมี
บทบาทสำคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
ท้ังยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสำคัญในอันท่ีจะบำบัดทุกขบำรุงสุขและสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน     
โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังน้ัน การท่ีประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูท่ีดีมีความสุข
หรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกคนเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสำนึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดิน  
ดวยการกระทำทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมคุณธรรมในองคกรเพ่ือเปนตนแบบให
ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกำหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเน่ือง ใหตระหนัก
ในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียงเปนตัวอยางท่ีดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง
ตระหนักในคุณความดีและกฎแหงกรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการ 
มีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจท่ีจะกระทำหรือไมกระทำการใดไดอยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกันการกระทำทุจริต 
ในระบบราชการดวย 
 ดังน้ัน เพ่ือเปนการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ องคการบริหารสวนตำบลบานไร จึงไดจัดทำโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ
วัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริตข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ครูผูดูแลเด็ก ลูกจางประจำและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบานไร ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวม มากกวาประโยชนสวนตน 
 2. เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตำบล ครูผูดูแลเด็ก ลูกจางประจำและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล 
 3. เพ่ือใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ครูผูดูแลเด็ก ลูกจางประจำและพนักงานจาง ตาม
ประมวลจรยิธรรมขาราชการสวนทองถ่ินเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 



 4. เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ครูผูดูแลเด็ก ลูกจางประจำและพนักงานจาง ไดรับการ
พัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท 
ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสำนึกในการกระทำความดี 
รูจักการให การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

4. กลุมเปาหมาย 
คณะผูบริหาร พนักงานสวนตำบล ครูผูดูแลเด็ก ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล 

จำนวน  73  คน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 มกราคม – กันยายน  
6. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

7. วิธีการดำเนินงาน 
 7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
เจาหนาท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพ่ือการตอตานการทุจริต 
 7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารและฝายสภาทองถ่ิน 
และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 
 7.3 แบงกลุมทำกิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางความซื่อสตัย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีใหแกคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ครูผูดูแลเด็ก  ลูกจางประจำและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล 
 7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย 

8. สถานท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 75 
 2. จำนวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

 
1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

ลำดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพ้ืนท่ีตำบลบานไร ประจำป 2566-2570 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
เน่ืองดวยปจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ีทำให

อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย 
อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน      
สวนหน่ึงเปนผลมาจากการตัดไมทำลายปาของมนุษย ดังน้ัน ประเทศตางๆ ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลก
รอน ซึ่งเปนปญหาท่ีสำคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ี      
สีเขียวจึงเปนหนทางหน่ึงในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเน่ืองจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด 
แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ
พ้ืนผิวในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตำบลบานไร  
จึงไดจัดทำโครงการ “ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีตำบลบานไร ประจำป 2561”  



เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และรวม
ถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังน้ัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลบานไร 
จึงไดจัดทำโครงการน้ีข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขตองคการบริหารสวน
ตำบลบานไรเพ่ือใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะรวมกัน 
 3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในตำบล 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลคาทรัพยากรท่ี
มีและลดภาวะโลกรอน 
 3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลายรอนแก
ประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จำนวน 500 ตน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตำบลบานไร อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
 

6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนในทองถ่ิน
เขารวมกิจกรรม 
 6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกตนไม 
 6.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ 
 6.4 ดำเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนในทองถ่ิน 
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 15,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ทำใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 10.2 ทำใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
 10.3 ทำใหประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 10.4 ทำใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่นในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเท่ียว พัฒนา และ
ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจำนวนมาก แตการลักลอบตัดไมทำลายปาไมท่ีผิดกฎหมาย 

ไดเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทำใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจำนวนลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตาง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน จึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมา มีความ
สมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไม 
ของประเทศ โดยท้ังสองพระองคทาน ไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยาง
มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองคทานไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง          
เพ่ือประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง          
ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทำท่ีอยูอาศัยและจำหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง 
ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

องคการบริหารสวนตำบลบานไร ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ได
ตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทำ
โครงการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานไร 
เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนการรกัษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชน
เพ่ิมมากข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลบานไร จำนวน 16 หมูบาน 
โดยปลูกพันธุไมประเภทตาง ๆ ท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได เปนตน 
 4.2 ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ำ คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล
บานไร จำนวน 8 หมูบาน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานไร โดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตาง ๆ  
 4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานไร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลบานไร พนักงาน/ลูกจาง องคการบริหารสวนตำบลบานไร ผูนำชุมชนกลุมตาง ๆ ท้ัง 16 หมูบาน ไดแก ประธานชุมชน 
ประธานกลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานไร และแหลงน้ำ คู คลอง ในเขตองคการ
บริหารสวนตำบลบานไร 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมช้ีแจงความเปนมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ (กลุมรวมทุกชุมชน) 
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจำชุมชน (กลุมยอยแตละชุมชน) 
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจำชุมชน (กลุมยอยแตละชุมชน) 
 6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแมน้ำคูคลอง ทำความสะอาดถนน
และพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานไร 



 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม สะอาด 
รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืน ๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานท่ีประสบความสำเร็จในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลบานไร  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากข้ึน 

 
1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

ลำดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสงัคมใหเด็กและเยาวชนตำบลบานไร (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทำลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอนวิกฤตการณ

ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนน้ันคนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและ
รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองคการบรหิารสวนตำบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการ
บริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับ
แหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบลมีหนาท่ีตองทำในเขตองคการบริหารสวนตำบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนตำบล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของ
ตนเอง ดังน้ี (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการ
พัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดใหรัฐตองสงเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหลง
เรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ น้ัน 

องคการบริหารสวนตำบลบานไร พิจารณาเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชนตำบลบานไร (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซึ่งจะเปน
รากฐานท่ีสำคัญ ท่ีทำใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริต คอรรัปชันท่ี
ไดผลท่ีสุด โดยการปลูกฝงจิตสำนึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจัก
แยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคำนึงถึง
สังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทำใด ๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 

 



3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนตำบลบานไร จำนวน 200  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนำความรูประสบการณท่ีไดรับมาปรับใช
กับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 5.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดำเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 

6. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000 บาท 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 

 

ลำดับท่ี 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตำบลบานไร  
                     (กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
เน่ืองจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ท่ีทำใหเกิดปญหาเชน ผลกระทบดาน

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเดก็และเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เด็กและเยาวชนไทยไมเห็นความสำคัญของ
การศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติ ดังน้ันจึงควรทำใหเด็กและเยาวชน
รูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม และวัฒนธรรม 
โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสำนึกรักษ
สิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  



องคการบริหารสวนตำบลบานไร พิจารณาเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ จึงไดจัด
โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตำบลบานไร (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน 
เพ่ือปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน
สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ รูจักอยูรวมกับ
ผู อ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย                   
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 )           
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบลมีหนาท่ีตองทำในเขตองคการบริหารสวน
ตำบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหองคการ
บริหารสวนตำบล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังน้ี (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู 
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ได 
 3.2 เพ่ือสรางภมูิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึน 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนตำบลบานไร จำนวน 200 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคา
ของทรัพยากรตาง ๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 5.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดำเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 

6. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000 บาท 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานไร 



10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิตประจำวันได 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลำดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ ปจจุบัน
ท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2562 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย
หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 
50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได
กำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ

กระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหน่ึงในการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการ
กำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังน้ี ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคำครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแก
คนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบ
กับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทำงานราชการสวนทองถ่ินสวน
ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทำนองเดียวกันน้ีก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทำงานในหนวยงานราชการอ่ืนได
เชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจำนวนมาก และมากกวาคนทำงานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทำงานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวา
โอกาสหรือชองทางท่ีคนทำงานในทองถ่ินจะใชอำนาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทำงานในหนวยงาน
ราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผง
ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



 ดังน้ัน จึงมีความจำเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนที่
ท่ัวประเทศตอไป  
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการจัดทำแผน
ปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลดัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จำนวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 



 2.2 มาตรการสงเสริมคณุธรรมและสรางความโปรงใส 
 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตำแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

ลำดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง เปนบุคลากรท่ีมีความสำคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการ
พัฒนางานขององคการบริหารสวนตำบลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน       
การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ 
จะตองมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานได 
ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปน
ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 ท่ีกำหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีน้ัน ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันท่ี 27 เดือนธันวาคม 2545 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ลงวันท่ี 
11 เดือนมิถุนายน 2556 
 ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลใหมปีระสทิธิภาพไดคน
ดี คนเกงเขามาทำงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล จำนวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตำแหนง/เงินเดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2563 
 
 



 6.2 นำหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดำเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลจำนวน 1 มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลไมนอยกวา 90 % 
  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ำ
กวาระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
เจาหนาท่ีได 

ลำดับท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัด รองปลัด และหัวหนาสวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีอำนาจหนาท่ีใน
การจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537และแกไขเพ่ิมเติม หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคการ
บริหารสวนตำบลมีหนาท่ีตองทำอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ 
ขององคการบริหารสวนตำบลน้ัน มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเน่ืองจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หวัหนาหนวยงาน ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิง่ตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 วรรคทาย            
ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกำหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ
ของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรา 59 ท่ีกำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของ



องคการบริหารสวนตำบล มาตรา 60 กำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ขององคการบริหารสวนตำบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตำบล พนักงานจางและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตำบล มาตรา 60 วรรคสาม นายกองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกท่ีไดรับ
แตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตำบลได มาตรา 60/1 กำหนดใหปลัดองคการบริหาร
สวนตำบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตำบล พนักงานจางและลูกจางรองจากนายกองคการบริหารสวนตำบล และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององคการบริหารสวนตำบล ใหเปนไปตามนโยบาย และอำนาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมี
กฎหมาย กำหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลจังหวัดชัยภูมิ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลข้ึน  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตำแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และหัวหนาสวน
ราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล นายก
องคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหปลัด รองปลัด และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายให
รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล และปลัดองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 



ลำดับท่ี 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหน่ึงของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองคการ
บริหารสวนตำบลบานไร ไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่อง
ลำดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมนิผลการปฏบัิติ
ราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2545 ลงวันท่ี 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2545 ได
กำหนดใหนายกองคการบริหารสวนสวนตำบลแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตำบลดวยเหตุผลน้ีเองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ พนักงานจาง  
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบล โดยแตงตั้งปลัด
องคการบริหารสวนตำบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคลเปนเลขานุการ 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตำบล โดยประกอบดวย คณะผูบริหารเปน
กรรมการ และเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบล เพ่ือกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคำปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน
และความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานสวนตำบลรวบรวมและเสนอผล
การพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวน
ตำบล พ.ศ. 2545 ลงวันท่ี 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 งานบริหารงานบุคคล องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 



2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

ลำดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทางเดียวกันและ
สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝาย
บัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานไร จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทำใหเกิด
ความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป และดำเนินงาน
ตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสำคัญท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะตองทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ี
เก่ียวของ 
 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ท่ีตั้งไว 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2570 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของ 
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

 

 



 

ลำดับท่ี 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหา
พัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผู
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 สงเสริมการใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

ลำดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลบานไรใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทำการของหนวยงานของรัฐ     
โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส
อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด องคการบริหารสวนตำบลบานไรจึงไดใหมีสถานท่ี
สำหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลบานไร 
ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตำบลบานไร โดยมีงานศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและ
แผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและ
หนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษา
ประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจรงิ  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลบานไร จำนวน 1 แหง 
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลบานไร (ภายในศูนยบริการรวม องคการบริหารสวนตำบลบานไร) 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
 6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ี
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการท่ีกำหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 



8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จำนวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 

ลำดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตำบล และการรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการบริหารงานของ
ราชการสวนทองถ่ินในดานตาง ๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองให
ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและ
พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไก
ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

6. วิธีดำเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจำป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ 
รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชำระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลงั ผานทางเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตำบลบานไร และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบล บานไร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานไร 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตำบล ทำใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น 

ลำดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : การดำเนินงานศูนยรับเร่ืองราวรองทุกของคการบริหารสวนตำบลบานไร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการ
ประชาชนในดานตาง ๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
โดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลบานไรจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไวสำหรับรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตาง ๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนำมาเปน
ขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานไร 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตำบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมีสวนไดเสียท่ี
เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กำหนด สรางความเช่ือมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรอืบรรเทาปญหา
และผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจำเปนและเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรยีน ดังน้ี 
 6.1 สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานไร 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 044056008 ทางโทรสารหมายเลข 044056009 
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 
 



7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานขององคการ
บริหารสวนตำบลบานไร  

9.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

ลำดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตำบลบานไรเคลื่อนท่ี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไรเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการ
ประชาชนในดานตาง ๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
โดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงไดจัดทำ
โครงการองคการบริหารสวนตำบลบานไรเคลื่อนท่ี เพ่ือสำรวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการใหองคการ
บริหารสวนตำบลดำเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตาง ๆ ซึ่งอยูในอำนาจหนาท่ี อาจดำเนินการดวย
ตนเองหรอืรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจำเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด 
เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบล ซึ่ง
อาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนำมาเปน
ขอมูลในการทำแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 นำบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตำบล ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียนชุมชนตาง ๆ 
ในเขตองคการบริหารสวนตำบลท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 กำหนดใหออกองคการบริหารสวนตำบลเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน ในเขต
องคการบริหารสวนตำบลบานไร โดยแบงเปนแตละเขตตามเขตเลือกตั้ง  

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำรางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนำไปใหบริการแกประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตำบลท้ังหมด 



 4. กำหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี (รวมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคมทำ
แผนพัฒนาชุมชน 
 5. ประสานงานกับทุกสวนงาน 
 6. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำรางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนำไปใหบริการแกประชาชน
ท้ัง 16 ชุมชน 
  4. กำหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี (รวมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคมทำ
แผนพัฒนาชุมชน) 
  5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน 
  6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
  7. นำกิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กำหนดออกใหองคการบริหารสวนตำบลเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน ในเดือน
มีนาคมหรือชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 50,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนตำบลบานไร 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีสถิติจำนวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบล ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ ไดรับบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลบานไรอยางท่ัวถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตำบลรวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล และความตองการดาน
สาธารณูปโภคของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนและบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
3.3.1 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

ลำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 1 
องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลบานไรในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการบริหารสวนตำบล 
มีองคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตำบลบานไร โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานไรข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานไรและแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหาร
สวนตำบลบานไรใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองคการบริหารสวนตำบลฯ และคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลบานไรกำหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานไร จำนวน 8 คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตำบล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานไรบางตำแหนงในปจจุบันจะครบวาระ
การดำรงตำแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯกำหนด ภายในวันท่ี 16 กันยายน องคการบริหารสวนตำบลจึงตองดำเนินการคัดเลือก
บุคคลในตำแหนงดังกลาวมาดำรงตำแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานไรแทน
กรรมการฯ  ท่ีครบวาระการดำรงตำแหนง ภายใน 30 กันยายน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ท่ี
กำหนด 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไรมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานไรเพ่ือ
เปนองคกรในการยกรางหรือจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานไรและรางแผนพัฒนาสี่ป
องคการบริหารสวนตำบลบานไรเพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานไรความตองการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานไร ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสำคัญในการตอตาน
การทุจริต 



ลำดับท่ี 2 
 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบล ประจำป 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอำนาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขางใหมและมีจำนวน
หลายฉบับดวยกัน ทำใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการกระจายอำนาจ องคการบริหารสวนตำบลบานไรจึงไดจัดทำโครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตำบลประจำปข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมี      
สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือเผยแพรความรู
ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ
พัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดำเนินงานประจำป อีกทางหน่ึงดวย 

4. เปาหมาย 
 ผูนำองคกรประชาชน เชน กำนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกำนัน ผูนำชุมชนแพทยประจำตำบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล กลุมอาชีพตาง ๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จำนวนไมนอยกวา 
500 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
 5.2 แตงตั้งคณะทำงาน 
 5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกำหนดตารางการฝกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตำบลบานไร 
 5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ 2566 - 2570) 

7. งบประมาณ 
 10,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจาย
อำนาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับท่ี 3 
 

1. ชื่อโครงการ : การสงเสริมและสนับสนนุการจัดทำแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ินเปนสำคัญ     
จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหน่ึงในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวยตนเอง ดังความหมายของ
แผนแมบทชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทำงานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง”    
การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเง่ือนไขจากภายนอกเขาไปทำใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และว่ิงตามกระแสเงิน ทำให
ชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแกไข
ปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสำคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบ
มนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอยางมี
เปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความ
ตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 
 ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ประชุมผูบริหาร กำนันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตามสายในหมูบาน 
 5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกำหนดการ 
 5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ 2566 - 2570)  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือกันของคนในชุมชนจะ
กอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทำงานเพ่ือ
พัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงการทุจริต 

ลำดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป ประจำปงบประมาณ 2566 - 2570 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสำคัญท่ีจะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลบานไร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเปนสวนประกอบสำคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตอง
มีการกระทำอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายใน
มาใชโดยรวมเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานอีกท้ังยังเปนแนว
ทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังน้ัน การจดัทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลบาน
ไรเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกำหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตาง ๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองคการบริหารสวนตำบลทุกหนวยงาน เจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตำบล            
บานไร 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงาน โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตำบล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตำบลบานไร 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบรหิารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงาน
ดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งท่ีทางราชการกำหนด เพ่ือให
มั่นใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 



7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานมากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสำนัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 10.4 ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชำระลดนอยลง 

ลำดับท่ี 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให
หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
อยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กำหนด องคการบริหารสวนตำบลบานไรจึงไดมีการจัดทำ
และรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปนประจำทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตำบลบานไรทราบตามแบบท่ี
ระเบียบฯ กำหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ตามกำหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการประเมินองคประกอบ 
ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน 
 



7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 สงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

ลำดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทำงานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี 
วิธีการทำงานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง
ความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน 
ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
มีการทำงานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง 
มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 3.4 ในการบริหารจัดการตองทำอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทำงานขององคกร
ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลตำบลบานไร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบรหิารสวนตำบลตำบลบานไร อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือให
ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลตำบลบานไรภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทำรายงานแสดงผล
การดำเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนด เพ่ือนำเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสำเนารายงานดังกลาว
โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 2562 และดำเนินการอยางตอเน่ือง 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
 



ลำดับท่ี 2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชนทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอำนาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ
ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทำใบนำฝากเปนรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินได สำหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดำเนินงาน
ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ จึงจำเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานไรจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสิน
เกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตำบลบานไร เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีการดำเนินการ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตำบลบานไร ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซต 
ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลังองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ตัวชี้วัด 
 มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลพัธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตำบลบานไรทำใหเกิด
ความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

ลำดับท่ี 3 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไรเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ



บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย องคการบริหารสวนตำบลบานไรจึง
ไดดำเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกำหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง
ขององคการบริหารสวนตำบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดง
ความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการ
บริหารสวนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการ
ปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนอง
ความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสำคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวน
ตำบลบานไร 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลบานไรใหเกิดการพัฒนาได
อยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 
ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกำหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปน
กรรมการ แตองคการบริหารสวนตำบลบานไรใหความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดำเนินงาน
เปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ีและตัวแทน
ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

10. ผลลัพธ 
 การจดัซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตำบลบานไร มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบและไม
เกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
 
 
 
 
 



4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

ลำดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวยเหตุผล
ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจและการจัดบริการใหแก
ชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสำคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสำคัญประการหน่ึงท่ีองคการบริหารสวนตำบล
บานไรไดดำเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและ
สามารถนำความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตำบลบานไรจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยู
เสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความ
เจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการทำงานตาม
บทบาทและอำนาจหนาท่ี 
 3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานไร จำนวน 16 คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ท้ังในองคการบริหารสวนตำบลบานไร และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตำบลและหนวยงาน
ภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณ ี
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดำเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิกสภา
ทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดำเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสำนัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดยผาน
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานไร 
 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอนายก
องคการบริหารสวนตำบลบานไรทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 50,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานไร 
 
 



10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
 จำนวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลบานไร จำนวน 16 ราย ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

ลำดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลายองคประกอบ และหลาย
ฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง 
ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลาน้ีมีบทบาทและตองทำหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสราง
แนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจาย
อำนาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตำบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอำนาจ
ระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และท่ีสำคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตำบล 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไรเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน จึงไดดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตาง ๆ เพ่ือเปนการสงเสริมให
สมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมในการทำงาน 
 3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานไร จำนวน 16 คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินงาน 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตาง ๆ เชน  
 - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศนูยยุติธรรมชุมชน รวมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด จำนวน 2 คน 
 - แตงตั้งเปนคณะกรรมการอำนวยการการจัดงาน /กิจกรรม จำนวน 16 คน 
 - แตงตั้งเปนคณะกรรมการชวยเหลือผูประสบภัย รวม 16 คน 
 6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนำขอมูลแจงในท่ีประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบล เพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานไร 



10. ผลลัพธ 
 การพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานไรเปนไปอยางตอเน่ือง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 

4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ลำดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตำแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของพวกพอง 

โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตำแหนงหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายกระทำการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทำคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ท้ังน้ี เพ่ือใหการ
บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการ
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

 

3. วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายอำนวยการ สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได 
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในระดับองคการ
บริหารสวนตำบล 

 

 



ลำดับท่ี 2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครฐัไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จำเปนท่ีทุกภาคสวนในสังคม

จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตาง ๆ ใหเกิดการเฝา
ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี     
สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในตำบลบานไร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณทาแพขนานยนต 
 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดำเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 5,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการขนสง สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดบานไร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ 
 10.1 จำนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นำเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแกไข 

 

 


