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คำนำ 
 องคการบริหารสวนตำบลบานไร ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ

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

ในการปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตลอดจนแสดง

ใหเห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม  

อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทำงานของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร ไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม

และความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2573) 

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

แผนการปฏิ รูปประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ  น โยบายและแผนระดั บชาติ  

วาดวยความม่ันคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมา 

ภิบาลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

สำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

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

 สวนท่ี 1 บทนำ ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงคของการจัดทำแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทำแผน 

 สวนท่ี 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการใน 5 ป 

(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมท้ังสิ้นจำนวน 22 โครงการ ดังนี้ 

  มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 8 โครงการ 

  มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จำนวน 10 โครงการ 

  มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จำนวน 1 โครงการ 

  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จำนวน 3 โครงการ 

 สวนท่ี 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลบานไร จะเปนสวนหนึ่ ง 

ท่ีชวยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสูเปาหมายของแผน

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

ท่ีกำหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
องคการบรหิารสวนตำบลบานไร 

พฤษภาคม 2565



สารบัญ 
 

 หนา  

คำนำ  ก 
สวนท่ี 1 บทนำ  1 - 4 

  1. การประเมนิความเส่ียงการทุจรติ   

  2. หลักการและเหตุผล    

  3. วตัถปุระสงคของการจัดทำแผน  

  4. เปาหมาย  

  5. ประโยชนของการจัดทำแผน 

 

สวนท่ี 2 แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจรติ     5 – 9  

  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการ  

  แยกตาม 4 มิต ิ

 

สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารฯ                      10 - 55 
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สวนท่ี 1 

บทนำ 
1. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองคกร 

ลำดับ 

ท่ี 

ข้ันตอน 

การดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการ

ทุจริต 

Risk 

Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ

หนวยงาน และการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

1. ผูบริหารดำเนินการตาม

นโยบายของตนเองแทรกแซง

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

ซึ่งอาจขัดตอกฎระเบียบท่ี

เก่ียวของ 

2. บุคลากรของหนวยงาน

ปฏิบัติตามนโยบายของ

ผูบริหาร โดยไมมีกฎระเบียบ

รองรับ 

3. บุคลากรของหนวยงาน

ไมใหความสำคญักับการ

ปฏิบัติงาน เอางานสวนตัวมา

ทำท่ีทำงาน ขาดความ

รับผิดชอบตอการปฏบัิติงาน 

ปาน

กลาง 

1. โครงการสงเสรมิการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือปองกันการทุจริต 

2. มาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมา

ใชในการบริหารงานของผูบริหารดวยการจดัทำ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคณุธรรม

และความโปรงใส 

3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ

ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

4. โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สำหรบับุคลากรของ

หนวยงาน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

5. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

6. โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต 

7. มาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานของ

หนวยงาน 

2 การบริหารงาน

บุคคล 

การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน 

เลื่อนตำแหนง/เงินเดือน และ

การมอบหมายงาน ไมเปน

ธรรม เอาแตพวกพอง หรือมี

การเรยีกรับเงินเพ่ือใหไดรับ

การแตงตั้งหรือเลื่อนตำแหนง 

ปาน

กลาง 

1. มาตรการเปดเผยขอมลูการบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลแกสาธารณะ 

2. มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

3. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน

เงินเดือน 

4. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนในการใหบริการมาใชในการเลื่อนข้ัน เลื่อน

เงินเดือน ของบุคลากร 

3 การบริหารการเงิน 

งบประมาณ การ

จัดซื้อจัดจาง การ

บริหารพัสดุ และ

การใชประโยชน

ทรัพยสินของทาง

ราชการ 

1. การบริหารการเงิน 

งบประมาณ การจดัซื้อจัดจาง 

การจัดหาพัสดุ ไมเปนไปตาม

ระเบียบท่ีเก่ียวของ หรือไม

เปนไปตามวัตถุประสงค หรือ

ใชเงินไมเกิดประโยชนกับ

ราชการ  

สูง 

 

 

 

 

 

 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป 

2. กิจกรรมวิเคราะหผลการจดัซื้อจัดจางประจำป 

3. มาตรการปองกันผลประโยชน    ทับซอนของ

หนวยงาน 

4. มาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร 

ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 



  

 
2 

 

ลำดับ 

ท่ี 

ข้ันตอน 

การดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการ

ทุจริต 

Risk 

Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

2. นำทรัพยสินของทาง

ราชการไปใชประโยชนสวนตน 

ปาน

กลาง 

 

6. โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสิน

ของทางราชการ 

7. โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตน

และผลประโยชนสวนรวม 

4 การใหบริการ

สาธารณะ/บริการ

ประชาชน 

1. ไมใหบริการแกประชาชน

ตามลำดับ อันเน่ืองมาจาก

ความสัมพันธสวนตัว หรือการ

ใหสิทธิพิเศษแกคนบางกลุม 

หรือมีการติดสินบนเพ่ือใหได

คิวเร็วข้ึน 

2. มีการเรยีกรับเงินพิเศษจาก

ผูขอรับบริการนอกเหนือจาก

คาธรรมเนียมปกติ เพ่ือแลก

กับการใหบริการ หรือการ

พิจารณาอนุมัติอนุญาต ิ

3. ใหบริการไมเปนไปตาม

มาตรฐาน เชน ใชเวลา

ใหบริการนานกวาท่ีกำหนดไว   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 

2. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการอยางเทา

เทียมกัน 

3. โครงการพัฒนาคณุภาพการใหบริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

4. โครงการบุคลากรตนแบบ ดาน “บริการเปนเลิศ” 

5. โครงการพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

6. มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียน

เก่ียวกับการทุจรติของหนวยงาน 

 

2. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจดัใหมียุทธศาสตร

ชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ 

ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตรชาติ 

20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย ท่ีจะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 กลาวคือ “ประเทศไทยมีความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี

เปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง 

สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 

ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

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

และประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด

ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
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Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววา

หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2 

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

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

หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   

 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนี

การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได  

35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในอันดับท่ี 110 โลก ซ่ึงลดลงจากป 2563 ยอมสะทอนใหได

เห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 7,850 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐ

ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจาย

อำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  

ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน

อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

โดยยึดหลักแหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริม

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตาม

กรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบานไร จึงใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ควบคูไปกับการปองกันการทุจริต โดยไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนำไปสูการ

ปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลบานไร      

(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ท่ีกำหนดไววา  

ในป พ.ศ. 2570 หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 

รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 

1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน   
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3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 

(1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานไร ตอสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 

ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานไร เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

เปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต  

ใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

ท่ีมีประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 

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

 (2) องคการบริหารสวนตำบลบานไร มีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผานเกณฑการประเมิน ITA  

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

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

ITAแลว) 

คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

จำนวนคดีทุจริตลดลง 
(คำนวณจากป 2565) 

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

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

5. ประโยชนของการจัดทำแผน  

(1) ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานไร ไดแสดงเจตจำนงสุจริตตอสาธารณชน  

  (2) องคการบริหารสวนตำบลบานไร มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสำนึกและความ

ตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน

สุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบ  

(3) องคการบริหารสวนตำบลบานไร มีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย 

โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบล

บานไร 
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(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

ท่ีมีประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 
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สวนท่ี 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลบานไร 
 

องคการบริหารสวนตำบลบานไร ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบดวย 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน 22 โครงการ ดังนี้  
 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสรางวัฒนธรรม

สุจริต 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนึกและ

ความตระห นั กแกบุ คลากรทั้ ง

ขาราชการการเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น 

และฝายประจำขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

 

1) โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

สำห รับบุคลากรองคกรปกครองส วน

ทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

 

2) โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรู

ดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ

การปฏิบั ติ งาน ใหแกบุ คลากรองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิก

สภาทองถิ่น 

 

3) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน

ตำบลบานไร” 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 



  

 
6 

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

4) โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของ

องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 1.2 การเสริมสรางจิตสำนึกและ

ความตระหนักแกประชาชนทุกภาค

สวนในทองถิ่น 

5) โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

6) โครงการเสริมสรางองคความรูดานการ

ตอตานการทุจริต 

 

7) กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรประกาศ

เกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน 

0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

  

  0 

 

 

0 

 

 

 

 

 1.3 การสรางจิตสำนึกและความ

ตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

8) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก

และเยาวชนองคการบริหารสวนตำบลบาน

ไร 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2. การบริหารราชการ

ดวยความโปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

9) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูล

ขาวสารเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารแก

ประชาชน 

 

0 0 0 0 

 

0  

 2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใส 

10) มาตรการ NO Gift Policy 

 

11) มาตรการการสรางความโปรงใสในการ

บริหารงานบุคคล 

 

12) มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน

ขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

 

13) โครงการพัฒนาระบบการใหบริการ

ประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-

Service) 

14) มาตรการประเมินความคุมคาในการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล

บานไร 

 

15) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ

โปรงใส 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจใน

การปฏิบัติงาน 

16) โครงการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน

ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

17) โครงการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาที่องคการบริหาร

สวนตำบลบานไร 

 

18) โครงการจัดทำมาตรฐานการใหบริการ

ประชาชน 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 รวม จำนวน 10 โครงการ จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท  

3. การสงเสริมบทบาท

และการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชน 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวน

รวมบริหารกิจการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

       

 3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับ

และตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รอง

ทุกขของประชาชน 

19) มาตรการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/

รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล

บานไร 

 

0 0 0 0 0  

 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาค

ประชาชน และบูรณาการทกุภาค

สวนเพื่อตอตานการทุจริต 

       

 รวม จำนวน 1 โครงการ  จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท  

4. การยกระดับกลไก

การตรวจสอบการ

ดำเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายใน และการ

บริหารความเส่ียงการทุจริต 
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 4.2 การสงเสริมบทบาทการ

ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

20) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

สมาชิกสภาทองถิ่น 

21) โครงการสงเสริมความรูดานกฎ 

ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสำหรับ

ผูบริหารและสมาชกิสภาทองถิ่น 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 4.3 มาตรการจัดการเร่ืองรองเรียน

การทุจริต 

22) มาตรการจัดใหมีระบบและชอง

ทางการรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการทจุริต

ขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 รวม จำนวน 3 โครงการ  จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท  

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

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 

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

 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 

ลำดับที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ

หลักเกณฑตาง ๆ ท่ีบุคลากร สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ี

การดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจำมักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ 

ประสบการณ หรือขาดความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑตาง ๆ  

ท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงสงผลใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินและ

ผูบริหารทองถ่ินกระทำผิดกฎหมายระเบียบตาง ๆ  กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทำ

ใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

 ดังนั้น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

รวมท้ังเปนการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน  จึงไดจัดทำ

โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู

เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
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4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลบานไร จำนวน 73  คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  

 2) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดเตรียมการดำเนินโครงการ 

 3) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

สำหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 4) จัดทำเอกสารสงเสริมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 5) อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 6) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

10. ผลผลิต,ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสำหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิก

สภาทองถ่ิน ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป 

 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปน 

แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมนอยกวา รอยละ 80 (ทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 

 ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร มีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน

ไดสวนเสีย (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ลำดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจำเปนตองดำเนินโครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภา

ทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการบริหารงาน และปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุด 

ตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู

เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน จำนวน 73  คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ตอผูบริหาร  

 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

สำหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 3) เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับบุคลากร 

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต  สื่อสังคมออนไลน บอรด

ประชาสัมพันธ จดหมายขาว เปนตน  

 4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

 5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับ

บุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรด

ประชาสัมพันธ จดหมายขาว อยางนอย 5 ชองทาง และไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง (เผยแพรประชาสัมพันธ 

รายไตรมาส) 

 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนว

ทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนได 

สวนเสีย (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ลำดับที ่3 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลบานไร” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลบานไรไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบล

บานไร โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกำหนดข้ันตอนการลงโทษตาม

ความรายแรงแหงการกระทำ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือกำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตำแหนงหนาท่ี

และไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน 

ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนำแนวทางการ

ดำเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ

บริหารสวนตำบลบานไรจึงไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ

บริหารสวนตำบลบานไร” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการ

มีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

 2) เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองคกร ระดับบุคคล

และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลบานไร เพ่ือใหการ

ดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3) เพ่ือทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ

และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

 4) เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจ 

ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ

ตอสังคม ตามลำดับ 

 5) เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง

เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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4. กลุมเปาหมาย 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจำ และพนักงานจางท่ัวไป จำนวน 73  คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 

 2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองคกรและ

สาธารณชน 

 3) ประสานงานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด 

 4) ดำเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสำหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือ

เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบงัคับอ่ืน ๆ ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด 

 5) ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชน

ใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง 

กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปน

ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด) 

 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 

 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย 3 ชองทาง 

  2) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางท่ัวไป มีความรูความ

เขาใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล)  

 ผลลัพธ 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนตำบลบานไรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลบานไร (สำรวจโดยใชแบบประเมิน

ติดตามผล) 
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1.1.2 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน ท่ีจะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
 

ลำดับที ่4 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยสถานการณหรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ

การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา

หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม

เหลานี้เปนการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 

(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบานไรจึงไดดำเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการ

บริหารสวนตำบลบานไร เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 2) เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตำบลบานไร 

 3) เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลบานไร มีจิตสำนึก คานิยม 

และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลให

หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

4. กลุมเปาหมาย 

 พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร จำนวน 53  คน 

5. วิธีการดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผูรับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนทับซอนของตำแหนงตาง ๆ 

 2) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน และจัดทำ

รางคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 3) จัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากบุคลากรภายในองคกรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว

ทางการดำเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 4) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนตามขอเสนอแนะ

ท่ีไดจากเวทีรับฟงความคิดเห็น ฯ และจัดทำคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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 5) จัดประชุมเพ่ือใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน

ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรของหนวยงาน 

 6) เผยแพรคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากรของหนวยงาน 

และสาธารณะชนใหรับทราบ 

 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไรมีความรูความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน  

รอยละ 80 ของจำนวนพนักงานฯ (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู) 

2) มีคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน จำนวน 1 ชุด  

3) มีการเผยแพรคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนแกสาธารณชน อยางนอย 2 ชองทาง 

(เชน เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธหนวยงาน หนังสือเวียน) 

 ผลลัพธ 

 พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร มีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชน

ทับซอน (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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 1.1.3 เสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

1.2 การเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

 1.2.2 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ลำดับที ่5 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร

ชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ 

ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2573) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

ซ่ึงจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน  

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทย

ทุกคน องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสำคัญกับการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง โดยการสงเสริมสนับสนุนให

ทุกภาคสวนมุงสรางจิตสำนึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคม ควบคูกับการปลูกฝงจิตสำนึกความซ่ือสัตยสุจริต 

คานิยมท่ีถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย  

โดยอาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทำผิดหรือผูกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบานไรจึงไดดำเนินโครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ

ดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน 

 2) เพ่ือเสริมสรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตใหแกประชาชน 

 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจำวัน  

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลบานไร จำนวน 20  คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ 

 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวขอการอบรม 
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 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  

 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 

 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 

 2 ) ประชาชนมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใชใน

ชีวิตประจำวันได ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ 

 ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจำวันได ไมนอยกวารอยละ 80 

(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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1.2.3 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

ลำดับที ่6 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

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

ประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการสราง

วัฒนธรรมสุจริต สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาดปราศจาก

พฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบานไรจึงไดกำหนดดำเนินโครงการเสริมสรางองคความรูดานการ

ตอตานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานไรมีความรูความเขาใจในการตอตาน

การทุจริต สอดสองเฝาระวังไมใหเกิดการกระทำการทุจริต รวมกันตอตานการทุจริต อันจะนำไปสูการเปน

องคกรท่ีปลอดทุจริตในท่ีสุด 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 

ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 

 2) เพ่ือใหคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงาน

ท่ัวไป เฝาระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป ขององคการ

บริหารสวนตำบลบานไร จำนวน 73 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการและขออนุมัติตอผูมีอำนาจ 

 2) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพรขอมูล 

 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการตอตานการ

ทุจริต  

 4) นำขอมูลท่ีไดมาจัดทำเปนสื่อเสริมสรางองคความรูตามรูปแบบท่ีกำหนด (เชน แผนพับ จดหมาย

ขาว วีดิทัศน ปายประชาสัมพันธ เปนตน) 

 5) ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและ

ถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตามแนวทางและชองทางท่ีกำหนด 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต  

 1) มีการเผยแพรขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตจำนวนอยางนอย 5 เรื่องข้ึนไป 

 2) คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป มี

ความรูดานการตอตานการทุจริต (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 

 ผลลัพธ 

 คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป เฝา

ระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดับที่ 7 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยองคการบริหารสวนตำบลบานไรใหความสำคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุงสงเสริม

ใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานและแกไขปญหาไดตรงกับความตองการของ

ประชาชนมากท่ีสุด ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจและหนาท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร 

ในการพัฒนาทองถ่ิน โดยสงเสริมใหมีคณะกรรมการชุมชน เขามาเปนตัวแทนของประชาชนในชุมชนตาง ๆ  

ทำหนาท่ีในการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืน ๆ  

เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแตละชุมชน ตองอุทิศเวลา 

แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมไดรับคาตอบแทน ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบานไรจึงไดจัดใหมี

กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีครบวาระ

การดำรงตำแหนง  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชนสวนรวม 

ปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการชุมชนมาดวยดี จนครบวาระการดำรงตำแหนง  

 2) เพ่ือยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนและแบบอยางท่ีดี

ตอสังคมใหมีขวัญและกำลังใจ 

4. กลุมเปาหมาย 

 คณะกรรมการชุมชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการดำรงตำแหนง 

 2) จัดทำประกาศเกียรติคุณ เผยแพรใหสาธารณชนทราบผานทางชองทางตาง ๆ 

 3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน 

 4) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชนสวนรวม ปฏิบัติหนาท่ีจนครบวาระ 4 ป 

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ รอยละ 100 

 ผลลัพธ 

 1) มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบท่ีดี ดานการบำเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน 

 2) ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกบำเพ็ญประโยชน

สาธารณะในทองถ่ิน 
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1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

 1.3.1 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
 

ลำดับที ่8 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตำบลบานไร  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทำลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี

คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม

เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาท่ีในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 

การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนา

คนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณ ท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดใหรัฐตองสงเสริม

การดำเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

องคการบริหารสวนตำบลบานไรพิจารณาเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสราง

ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตำบลบานไร ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและ

คานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสำคัญ ท่ีทำใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปน

การปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลท่ีสุด  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 

 2) เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา

ประโยชนสวนรวม 

 3) เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง

ทุกรูปแบบ 

4. กลุมเปาหมาย 

 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลบานไร จำนวน 80  คน 
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5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 2) แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

 3) ดำเนินการตามโครงการ 

 4) สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 

 5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) เด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวนตำบลบานไร ไดรับการฝกอบรม จำนวน  80 คน 

 2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู  สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี  สามารถนำความรู

ประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบ

ประเมินผล/แบบทดสอบ)  

 ผลลัพธ 

 1) เด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต ไมนอยกวารอยละ 80 

(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวม ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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1.3.2 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอสวนรวม 
 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
################################################################################# 

2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบรหิารงานและการดำเนินงาน 

ลำดับที ่9 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส

กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะ

สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร

ของราชการ  

 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

จึงไดมีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดำเนินการปรับปรุงขอมูล

ขาวสารใหครบถวน และเปนปจจุบัน ผานชองทางในสื่อตาง ๆ ของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  

 2) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสำหรับประชาชน 

 3) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 

 4) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนตำบลบานไร 

4. กลุมเปาหมาย  

 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดำเนินการใหมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    

 2) แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  

 3) จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังมี

การแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชดัเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทาง

เว็บไซตของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
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 5) จัดทำขอมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตาง ๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ำเสมอ โดยใหขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การ

จัดซ้ือจัดจาง การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 

ระเบียบ กฎ ขอบังคับท่ีกำหนดแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 6) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอสอบถาม

หรือขอขอมูล หรือรับฟงคำติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ เชน  

  - มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทำการ  

  - แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการท่ีจะติดตอ

สอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น  

  - มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดตั้งศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความ

คิดเห็น การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน  

 7) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ

ระบบ Call Center  

 8) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

 9) จัดทำรายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอผูบริหาร

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีจำนวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย 5 ชองทาง 

2) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

ใหมีขอมูลท่ีครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   

ผลลัพธ 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ำกวารอยละ 80 (ใชแบบสำรวจ

ความพึงพอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 

2.1.2 การเปดเผยขอมูลการบริหารเงินงบประมาณ 

 2.1.3 การเปดเผยขอมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

 2.2.1 การแสดงเจตนารมณในการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

 2.2.2 การจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

ลำดับที ่10 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 

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

ประพฤติมิชอบ ไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหการพัฒนาคานิยมของ

นักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทำตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต 

เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ” 

 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น

ปฏิรูปดานการปองปราม ไดกำหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา 

มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปน

ตัวอยางในการบริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดำเนินการใหถือเปน

ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องคการบริหารสวนตำบลบานไร เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ระดับทองถ่ินเอง มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารให

เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ

ประชาชน ผูบริหารไดใหความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการ

กระทำอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงนำไปสู การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิด

ผลประโยชนทับซอน  

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบรหิาร

สวนตำบลบานไร มีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 
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4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบคุลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให” 

 2) จัดทำประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 

 3) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy  

 4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยท่ัวกัน 

 5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 

 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 

2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบคุลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานไรตาม

แนวทาง NO Gift Policy จำนวนรอยละ 100 (สำรวจโดยใชแบบประเมิน/แบบสำรวจ) 

 ผลลัพธ 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีเรื่องรองเรียน

เรื่องสินบน 
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ลำดับที ่11 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2542 ไดกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมี

อำนาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ

คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล

มาใชในการบริหารงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิด

ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

ใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเปนรูปธรรม

ชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหารให

มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม ตรวจสอบ

ไดอยางแทจริงตอไป 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

 2) เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 

 3) เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 

 4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 

คนเกงเขามาทำงาน 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบรหิารสวนตำบลบานไร 
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5. วิธีดำเนินการ 

 1) ผูบริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 

กฎระเบยีบ 

 2) จัดประชุมหนวยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 

 3) จัดตั้งคณะทำงานเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในดานการบริหารงานของผูบริหารและรวบรวม

ความเห็นเสนอตอผูบริหาร 

 5) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน 

  - มาตรการปองกันแนวทางการไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทำงาน

สวนตัวท่ีมิใชงานราชการ 

  - มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการมาใชในการเลื่อน

ข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

  - มาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร (ITA) มาใชในการ

เลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

  - มาตรการปองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการ และแตงตั้งใหเปน

พนักงาน 

  - มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการพัฒนาบุคลากรขององคกรฯลฯ 

 6) ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

 7) ดำเนินการตามมาตรการ 

 8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมไดใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จำนวน 1 มาตรการ 

 ผลลัพธ 

 - ขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลบานไรลดลง 
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ลำดับที ่12 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี กำหนดใหมีการบริหาร

ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน

รวมท้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  

ไดกำหนดการดำเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม  

 ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตำบลบานไร ใหความสำคัญกับการดำเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการ

ดำเนินการท่ีขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม จึงไดจัดทำ “มาตรการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลบานไร” 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบตัิงานโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

 2) เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 

 3) เพ่ือปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบรหิารสวนตำบลบานไร 

 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการ

บริหารสวนตำบลบานไร และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 3) จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน 

ในการจัดหาพัสดุ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 4) ปรับปรุงข้ันตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของ 

กับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 5) ดำเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 

 6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีประกาศใชมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน จำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ 

 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ลดลง 
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ลำดับที ่13 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)  

2. หลักการและเหตุผล  

 การขับเคลื่อนองคกรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ใหอยูในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส            

(e-Service) ไดเขามามีบทบาทสำคัญอยางยิ่ง โดยทำใหผูรับบริการไดรับ ความสะดวก รวดเร็ว ดวยความ

โปรงใส และสามารถปรับตัวใหตรงกับความตองการใหม ๆ ไดตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ

บริการดวย e-Service จะสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2573) ดานการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการใหบริการสาธารณะ

ตาง ๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีมีความเชื่อมโยงระหวาง

หนวยงานและแหลงขอมูลตาง ๆ นำไปสูการวิเคราะห การจัดการขอมูลขนาดใหญ เพ่ือการพัฒนานโยบายและ

การใหบริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับไดวาเปนสวนหนึ่ง

ของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงใหทุกหนวยงานนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน

บริการประชาชนอยางเต็มท่ี เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แมนยำ และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังตองเปนระบบ 

ท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปรงใสในการทำงานของภาครัฐไดอีกดวย ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ถือเปนหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีบริการสาธารณะ และอำนวยความสะดวกใหแกประชาชนตามภารกิจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังนั้น จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยทำใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมี

ความโปรงใส 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับบริการไมจำเปนตองเดินทางมาติดตอ

ดวยตนเองอีก 

2) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  

3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลบานไร  

5. วิธีดำเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

 2) กำหนดภารกิจในการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
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 3) จัดทำระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) โดยประชาชน

ผูรับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหนาท่ีหรือภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานทางเว็บไซต

หรือเครือขายอินเทอรเน็ต โดยเปนชองทางท่ีชวยอำนวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับ

บริการไมจำเปนตองเดินทางมาติดตอดวยตนเองอีก เชน 

  - ระบบยื่นคำรองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไมใบไม 

  - ระบบยื่นคำรองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอรบับริการถังขยะ 

  - ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน 

  - ระบบกรอกขอมูลคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/เบี้นคนพิการท่ีมีชองทางการ

แนบไฟลเอกสารหลักฐานโดยผูขอรับบริการไมตองเดินทางมาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4) เผยแพรประชาสัมพันธระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ 

 5) จัดทำคูมือ/แนวทางการใชงานระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

 6) จัดทำขอมูลสถิติการใหบริการ E-Service โดยแยกขอมูลเปนรายเดือนใหครบทุกเดือน  

 7) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

 8) รายงานผลการดำเนินการ   

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณท่ีดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ       

8. ผูรับผิดชอบ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) อยางนอย 1 ภารกิจ 

 ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

หนวยงานไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที ่14 
 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่ง

ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสู

การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ 

 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลบานไรมีการพัฒนาการบริหารงานขององคกรใหมีความคุมคาเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร และ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง องคการบริหารสวนตำบลบานไรจึงไดจัดทำมาตรการ

ประเมินความคุมคาในการบริหารงานขององคการบรหิารสวนตำบลบานไร 

3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเสริมสรางการบริหารงานของหนวยงานเกิดความคุมคา 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานขององคกร  

 2) กำหนดภารกิจ โครงการ/กิจกรรม การจัดซ้ือ/จัดจาง ท่ีตองประเมินความคุมคา กอนและหลัง

ดำเนินการ เชน 

  - ภารกิจท่ีสงผลกระทบตอประชาชนเปนจำนวนมาก 

  - งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรใหดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

  - วงเงินของการจัดซ้ือจัดจาง 

  เปนตน  

 3) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานของ

หนวยงาน และเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานและสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 4) จัดทำคูมือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 5) ปรับปรุงข้ันตอนการดำเนินการใหมีการประเมินความคุมคาตามมาตรการท่ีกำหนด 

 6) ดำเนินการตามมาตรการ 

 7) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีประกาศมาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานของหนวยงาน 

2) มีการประเมินความคุมคาในการบริหารงานของหนวยงาน 

ผลลัพธ 

 จำนวนขอรองเรียนดานการบริหารงานของหนวยงาน ลดลง 
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2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

ลำดับที ่15 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไรใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ

ปองกันการทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดำเนินการจัดทำ 

“แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลบานไรบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตตามหลัก 

ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

  1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต,วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 

 3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกำหนด รวมถึงรายงานการทำ

แผนฯแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบ

รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เปนตน 

 4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ใหแก

เจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  

 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 

 7) รายงานผลการดำเนินการแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก 

สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช. 

http//www.nacc.go.th เปนตน 

 8) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตาง ๆ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 องคการบรหิารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีแผนปฏบิัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน

ตำบลบานไร พ.ศ. 2566 - 2570  

 ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไรมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

 2.3.1 จัดทำขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต  

มีคุณธรรมจริยธรรม ใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล  

 2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอน/คูมือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการ

บริการประชาชน รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขาย

สารสนเทศขององคกรปกรองสวนทองถิ่น 
 

ลำดับที ่16 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดใหการประกอบกิจการของ 

ประชาชนตองผานการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต 

ดำเนินการตาง ๆ กับหนวยงานของรัฐไมวาแหงเดียว หรือหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนด 

ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจำเปน รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทำใหเกิดความคลุมเครือ ไม

ชัดเจน อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบ

ธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก ดังนั้น เพ่ือใหมีกฎหมายกลางท่ีมีหลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา 

คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ สถานท่ีใหบริการ คาธรรมเนียม อีกท้ังเปนการลดตนทุนของ

ประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการใหบริการของภาครัฐ ใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช

ดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบท่ีชัดเจน จึงจำเปนตองจัดทำคูมือสำหรับ

ประชาชนผานระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ท่ีกำหนดใหการกระทำใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทำ “คูมือสำหรับประชาชน เพ่ือ

อำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนท่ีมารับบริการจากหนวยงาน

ของรฐั โดยสามารถสืบคนไดจากเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหมีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 

ราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด  

2) เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลท่ีชัดเจน

เก่ียวกับหลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ สถานท่ี

ใหบริการ  

3) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการ

ใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนและผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) แตงต้ังคณะทำงานในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน  

 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน 

 3) จัดทำคูมือสำหรับประชาชนอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่น

คำขอ ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช เปนตน  

 4) ปดประกาศคูมือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด เผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที ่17 
 

1. ช่ือโครงการ :โครงการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลบานไร  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี รวมท้ังภารกิจเก่ียวกับการบริการ 

สาธารณะแกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวเปนจำนวนมาก โดยบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินผูซ่ึงมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีจะตองจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน

มาตรฐานเดียวกัน โดยคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางาน 

ท่ีมีจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ มักจัดทําข้ึน

สําหรับงานท่ีมีความซับซอน มีหลายข้ันตอน และเก่ียวของกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง ควรปฏิบัตงิานอยางไรเม่ือใดกับใคร 

3) เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และ เปาหมายขององคกร 

4) เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

 3) จัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหยึดถือ

ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใหมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติงานภารกิจใด 

สำหรับเจาหนาท่ีหรือพนักงานตำแหนงใด กำหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

 4) ปดประกาศคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนทราบ โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ 

 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

 6) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทำใหการปฏิบัติงาน

เปนมาตรฐานเดียวกัน 

 ผลลัพธ 

ขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีลดลง 
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ลำดับที ่18 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร ใหความสำคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการ

ใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติ

ธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะท่ีครอบคลุม

ตามอำนาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้น ๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต 

และการใชอำนาจอ่ืน ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และ

คำนึงถึงความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ท้ังนี้ 

ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ โดยไม

แบงแยกดาน เพศ ถ่ินกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ

บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืน ๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหง  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกำหนดใหสวน

ราชการจะตองดำเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจ

ของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 

 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใหบริการประชาชนมีมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน

และไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดทำโครงการมาตรฐานการใหบริการประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการประชาชน

เปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

2) เพ่ือใหประชาชนผูรับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ 

 3) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการใหบริการได 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลบานไร  

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 

 2) จัดใหมีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 

 3) จัดทำประกาศมาตรฐานการใหบริการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช

ใหบริการและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
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 4) ปรับปรุงขอมูลการใหบริการในหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด เชน  

  - ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

  - ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

 5) เผยแพรมาตรฐานการใหบริการประชาชน ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ

หนวยงาน เชน 

  - จัดทำปายแสดงแผนภูมิข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุ

ผูรับผิดชอบใหบริการในทุกกระบวนการ ณ จุดใหบริการ 

  - จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการใหบริการ

ประชาชน      

  - จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตาง ๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 

 6) มีการติดตามประเมินผลการใหบริการตามมาตรฐานท่ีกำหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน

การใหบริการ 

 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) หนวยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการใหบริการประชาชน 

 2) มีการเปดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุผูรับผิดชอบงาน

ใหบริการในทุกกระบวนการ ณ ท่ีทำการและในเว็บไซตหนวยงาน 

ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 

2) จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการประชาชน ลดลง 

2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ

การดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและ

ประชาชน 
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################################################################################ 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

3.1.2 การมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงาน 
 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรยีน/รองทุกขของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย

ของประชาชนในทองถิ่น 

 3.2.2 มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขผานชองทางท่ี

หลากหลาย 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการ

ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
 

ลำดับที ่19 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไรเห็นความสำคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรอง

ทุกข และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการ

สาธารณะและการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงได

จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/

รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอน

ใหแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชอง

ทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว  

เปนธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอน

ใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 
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3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลบานไร  

ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 

 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 

และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลบานไร  

 2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล

บานไร เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไข

ปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

 3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

  3.1) การจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 

  - กำหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวน

ตำบลบานไร 

  - กำกับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ

รองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง  

  - กำหนดใหมีการพัฒนาปรบัปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 

ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตาง ๆ  

  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดำเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง

เหมาะสมภายใน 15 วนั หากไมสามารถดำเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 

  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดำเนินการหรือ

ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน

สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  
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  3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

  - จัดทำคูมือหรือแนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอก

จะทำการรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ เปนตน 

  - กำหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  

  - กำหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการ

คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส  

  - จัดทำขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

  - จัดทำขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแลว

เสร็จ เรื่องท่ีอยูระหวางดำเนินการ ฯลฯ  

 4) จัดทำคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่อง

รองเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจาหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  

      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล

บานไร ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 

 6) จัดทำฐานขอมูลเรือ่งรองเรียน มีการวิเคราะหและกำหนดกำหนดแนวทางในการปองกัน และแกไข

ไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  

 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และ

เผยแพรใหสาธารณชนทราบ 

 8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดำเนินการตามมาตรการ 

 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 

 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ให

ผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 

 2) มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการ

ข้ันตอนเรื่องรองเรียน 

 4) มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทาง

ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 

 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลบานไร  

ใหสามารถตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตาม

มาตรการท่ีกำหนดไว 

 ผลลัพธ 

 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดำเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ไมต่ำกวารอยละ 80 

 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน ในการปองกันตรวจสอบและตอตานการ

ทุจริต 

3.3.2 สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต 

3.3.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
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################################################################################ 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
################################################################################ 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบรหิารความเส่ียงการทุจริต 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

4.1.3 มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  
 

4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

4.2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว 

ลำดับที ่20 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติ

หนาในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการ

ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก

สำคัญท่ีใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอำนาจในการบริหารปจจุบัน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 

สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ

เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

บรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชือ่ถือใหกับองคกร สามารถนำไปสูความ

โปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและลดการทุจริต 

 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานสามารถนำความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการ

พัฒนาองคกร  
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3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของฝายบริหาร 

 2) เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน  

4. กลุมเปาหมาย 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีการดำเนินงาน 

 1) จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสำหรับการประชุม 

 2) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรู 

ในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง  

 3) แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตาง ๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง

โครงการตาง ๆ  การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบรหิารสวนตำบลบานไร 

6. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ระบุงบประมาณท่ีใชดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรู 

ในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจ บทบาทและอำนาจหนาท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจได

ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ 

 สมาชิกสภาทองถ่ินสามารถนำองคความรูท่ีไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 
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ลำดับที ่21 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสำหรับผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ

หลักเกณฑตาง ๆท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนว

ทางการปฏิบัติหนาท่ีการดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจำไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 

ความชำนาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีมัก

มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย 

ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะ

ผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทำผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทำให

การแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา 

 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานไร เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และ

แนวทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ัง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ จึงได

จัดทำโครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานไร ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ

เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ 

 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานไร ใหมีความพรอม 

ในองคความรูเก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการ/แผนงาน  

 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับ

ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 3) จัดเตรียมการอบรม ไดแก จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 

จัดเตรียมสถานท่ี เชิญกลุมเปาหมาย ฯลฯ  
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 4) อบรมใหความรูตามกำหนดการ 

 5) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสำหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

อยางนอย 1 ครั้งตอป 

 2) ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานไร มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ี

เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมต่ำกวารอยละ 80 ของจำนวนผูเขารับการ

อบรม 

 ผลลัพธ 

 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานไร บริหารราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีความโปรงใสเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ 
 

4.2.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร               

ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 4.3.2 จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

สำหรับผูรองเรียน 
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ลำดับที ่22 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององคการ

บริหารสวนตำบลบานไร 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับ

ตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนใน

สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก

ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน

ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ

ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาค

ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน

สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงไดดำเนินการจัดทำ

มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร

และประชาชน 

 2) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 

โปรงใส เปนธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานไร 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนา

เว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูล

ของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

และจัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ

ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 

  2) ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน

กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
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 3) ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบ

โดยท่ัวกัน 

 4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจาหนาท่ีของหนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 5) รายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ       

ผูรองเรียน 

 ผลลัพธ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี (พิจารณา

จากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 

 

   


