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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

๑.  การวิเคราะความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร  โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยทีมีผลตอกรขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่  การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพือให้บริการต่างๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่  
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด 

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน 

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น 

ประเด็นได้  ดังนี้ 
๑) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตแต่พบว่า  ยังคงช่องวางที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต  

๒) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคม          
ทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่
จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น  

๓)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้  
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๔)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

๖)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๗)  มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
บ้านเมือง  

***  หมายเหตุ:  การวิเคราะห์ความเสี่ยการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถน า  SWOT Analysis และ Mckinsey’s๗s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม  
 
๒.  หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรือรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็น
ปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริต
คอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อ
กระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธา ต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perception Index-CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดย
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International -–IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ 
จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ 
๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูง  
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  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)  พ.ศ. ๒๕๔๖  การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่ม
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖  ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างแท้จริง  
 
 
 



 

6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๓.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
  ๑)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
  ๒)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓)  เพ่ือให้การบริหารของราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
  ๔)  เ พ่ือส่ ง เสริมบทบาทการมีส่วนร่ วม (People’s participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๕)  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
๔.  เป้าหมาย  
  ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
  ๓)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติ 
  ๔)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
  ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
  ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
  ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต  
  ๔)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 



 

7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

  ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
 

  



 

8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

ส่วนที่  ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี 

(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
 

 
มิติ 

 

ภารกิจตาม
มิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๑. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมือง  
ฝ่ายบรหิาร  
ข้าราชการ
การเมือง  
ฝ่ายสภาท้องถิ่น  
และฝา่ยประจ า
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.๑.๑ (๑) โครงการ 
บริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๑.๑.๑ (๒) โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

๑.๑.๑ (๓) โครงการ 
สมุดความดีพนักงานจ้าง 
 

๐ ๐ ๐  

๑.๑.๑ (๔) โครงการ
ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริต 
 

๐ ๐ ๐  

๑.๑.๒ (๑) มาตรการ 
“ส่งเสรมิการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านว่าน 
 

๐ ๐ ๐  

๑.๑.๒ (๒) มาตรการ 
“เสริมสรา้งองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต” 
 
 
 
 
 
 

๐ ๐ ๐  

 
 



 

10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

   
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๑. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมือง  
ฝ่ายบรหิาร  
ข้าราชการการเมือง  
ฝ่ายสภาท้องถิ่น  
และฝา่ยประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

๑.๑.๒ (๓) โครงการ
เสรมิสร้างความซื่อสัตย์
สุจรติ และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน 

๐ ๐ ๐  

๑.๑.๓ (๒) มาตรการ 
“จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

๐ ๐ ๐  

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 

๑) โครงการหนึ่งคนหนึ่ง
ต้นหนึ่งฝน เพื่อประชาชน
ชาวไทย 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

๒) กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้าง
จิตส านึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

๓) โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับเกษตรกร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 (1) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนต าบล 
บ้านว่าน (โตไปไม่โกง) 
1.3.2 (1) โครงการ
ประกวดค าขวญัต่อต้าน
การทุจริต 
1.3.3 (1)  โครงการวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
 

10,๐๐๐ 
 
 
 

5,000 
 
 

0 

10,๐๐๐ 
 
 
 

5,000 
 
 

0 

10,๐๐๐ 
 
 
 

5,000 
 
 

0 

 

 

มิติท่ี  ๑ 
 

รวม 
 

9  โครงการ   
๓ มาตรการ   
3  กิจกรรม 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๒. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 

๒.๑.๑ กิจกรรมการประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
 

๐ ๐ ๐  

๒.๒ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
 

๐ ๐ ๐  

๒.๒.๑ (๒) มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหัวหน้าส่วน
ราชการ  
 

๐ ๐ ๐  

๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 

๐ ๐ ๐  

๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
 

๐ ๐ ๐  

๒.๒.๒ (๒) กิจกรรมสร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 

๐ ๐ ๐  

๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
 
 

๐ ๐ ๐  

 
 



 

12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
 
 

๒.๒ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๒ (๔) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

๐ ๐ ๐  

๒.๒.๓ (๑) โครงการจ้าง
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  
 

๒.๓ มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 
 

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 

๐ ๐ ๐  

๒.๓.๑ (๒) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
 

๐ ๐ ๐  

๒.๓.๒ (๓) มาตรการ 
การมอบอ านาจอนุมตัิ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 
 

๐ ๐ ๐  

๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล 
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ ์
 
 
 
 

๒.๔.๑ (๑) โครงการ 
พ่อ – แม่ ดีเด่น 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

๒.๔.๑ (๑) โครงการ 
ส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

 
  



 

13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 ๒.๕ มาตรการ

จัดการในกรณีได้
รับทราบหรือ 
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ” 
 

๐ ๐ ๐  

๒.๕.๒ (๑) กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัตริาชการของ 
อบต. 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

๒.๕.๒ (๒) มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 
 

๐ ๐ ๐  

๒.๕.๒ (๓) มาตรการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
บ้านว่านว่าทุจริตและปฏบิัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ” 

๐ ๐ ๐  

 

มิติท่ี  ๒ 
 

รวม 
 

5  โครงการ 7 กิจกรรม  
๖ มาตรการ 

 

    

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

๓.๑.๑ (๑) มาตรการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
บ้านว่านให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

๐ ๐ ๐  

๓.๑.๑ (๒) กิจกรรมการออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

๐ ๐ ๐  



 

14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

๓.๑.๒ (๑) มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคญัและ
หลากหลาย 
 

๐ ๐ ๐  

๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม”การ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้น
การเงิน การคลัง พัสดุ  และ
ทรัพย์สินของเทศบาล  และการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 

๐ ๐ ๐  

๓.๑.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
บ้านว่าน” 

๐ ๐ ๐  

 ๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 

๓.๒.๑ (๑) โครงการประชาคม
จัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาสี่ปี  

5,000 5,000 5,000  

๓.๒.๑ การด าเนินงานศูนยร์ับ
เรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 

๐ ๐ ๐  

๓.๒.๒ (๒) โครงการ อบต.
เคลื่อนที ่
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๓.๒.๓ (๑) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

๐ ๐ ๐  

๓.๒.๓ (๒) กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
 

๐ ๐ ๐  

 

 



 

15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 ๓.๓ การส่งเสรมิ

ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑ (๑) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล 

๐ ๐ ๐  

๓.๓.๑ (๒) ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบล
ประจ าป ี
 

5,000 5,000 5,000  

๓.๓.๑ (๓) การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผนการ
จัดท าแผนชุมชน 
 

๐ ๐ ๐  

๓.๓.๒ (๑) กิจกรรมประเมินผล
การปฏิบัตริาชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 

๐ ๐ ๐  

๓.๓.๒ (๒) มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๐ ๐ ๐  

 

มิติท่ี  ๓ 

 

รวม 

 

๕  โครงการ   
6  มาตรการ   
4  กิจกรรม 

 

    

๔. การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๔.๑ มีการจดัวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 

๔.๑.๑ (๑) โครงการจดัท า
รายงานการควบคมุภายใน 

๐ ๐ ๐  

๔.๑.๑ (๒) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายใน 

๐ ๐ ๐  

 

 
 



 

16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๔. การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจดัวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

๔.๑.๑ (๓) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๐ ๐ ๐  

๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบรหิาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

๔.๒.๑ (๑) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 
 

๐ ๐ ๐  

๔.๒.๒ (๑) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๔.๓ การส่งเสรมิ
บทบาทการตรวจของ
สภาท้องถิ่น 
 
 

๔.๓.๑ (๑) โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๔.๓.๑ (๒) กิจกรรมการส่งเสรมิ
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมส่งเสริมให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 

๐ ๐ ๐  

๔.๓.๒ (๒) กิจกรรมมการมสี่วน
ร่วมในการปฏบิัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การรบริหาร
ส่วนต าบล 

๐ ๐ ๐  

 ๔.๔ เสรมิพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

๔.๑.๑ (๑) กิจกรรมการตดิป้าย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

๐ ๐ ๐  

     

 
 

มิติท่ี  ๔ 

 
รวม 

3  โครงการ 
 ๑  มาตรการ 
๖  กิจกรรม 

 

    

 



 

17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

 
 
 

ส่วนที่  ๓ 
  



 

18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 ๑.๑  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๑.๑.๑  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  

๑.  ชื่อโครงการ  :  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
๒.  หลักการและเหตุผล  
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วยจากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา 
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุด
นั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วม
ต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน 
ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิพลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลซึ่ง
ประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรใด จึงต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เ พ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีต่อไป 
  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการชององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านว่าน จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 
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  ๓.๒  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anit Corruption) 
  ๓.๓   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
  ๓.๔  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๔.  เป้าหมาย  
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  ๖.๒   มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  ๖.๓  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
  ๖.๔  จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
  ๖.๕  สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
  ๑๐.๑  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม 
  ๑๐.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
  ๑๐.๓  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
  ๑๐.๔  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๒.  หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่ง
ได้รับมอบภารกิจมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้อง
ดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ  
  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๑  มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรม ใน
องค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน จึงเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาบุคลกรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท า
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน  
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน มีคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
  ๓.๒  เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความ
ส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการ
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
  ๓.๓  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านว่าน  

๕.  พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
  จัดให้มีการจัดการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น  ๓  แนวทางคือ 

๖.๑  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านว่าน บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
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๖.๒  จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  

๖.๓  การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  
๗.  ระยะเวลาในการด าเนินการ  
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)  
๘.  งบประมาณในการด าเนนิการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑  พนักงานเจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  ๑๐.๒  พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึก
ร่วมในการสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้
และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  ๑๐.๓  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการสมุดความดีพนักงาน  
๒. หลักการและเหตุผล  
  การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลกรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับ
มาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐาน
ในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ 
ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรือ
อาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดั งกล่าว จึงได้
จัดท าสมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดผลประโยชน์แก่องค์กร เป็นการ
สร้างระเบียบวินัยส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑   เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน 
  ๓.๒  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
  ๓.๓  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซึ่งตรงซื่อสัตย์ สุจริต
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
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๔. เป้าหมาย 
  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
๕.  ระยะเวลา  
  3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
๖.  วิธีด าเนินการ 
   ๖.๑  ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ประจ าทุกวันและส่งให้หัวหน้าราชการทุกวันจันทร์ 
   ๖.๒  รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี  
๗.  งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
๘.  สถานที่ด าเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๙.  ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑    มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย  
  ๑๐.๒  มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาแก้ไขได้  
  ๑๐.๓  พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับ
มอบหมายตามก าหนด  

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการสง่เสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล  
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรในองค์กรด้วย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ
ท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน
และผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือ
หน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบ
ได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริการ สมาชิก
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สภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหกธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติ 
ที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้มาขอรับบริการ 
ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  ๓.๒  เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.๓  เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อ
เพ่ือร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น  
  ๓.๔  เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จ านวน  ๖๕   คน  
๕.  พื้นที่การด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  เข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระช่วงเข้าพรรษา  พ.ศ. ๒๕๖2 
๗.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
  ๗.๑  ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
  ๗.๒  ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
  ๗.๓  จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  ๗.๔  เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข
ให้ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม 
  ๗.๕  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
  ๗.๖  วัดและประเมินผลโครงการฯ 
๘.  งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ๑๐.๑   บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

๑๐.๒  บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง  

๑๐.๓  ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และ 
เจตคติต่อองค์กรต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ต่อผู้มาขอรับบริการ  และต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี  
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๑.๑.๒  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

   บ้านว่าน 
๒.  หลักการและเหตุผล  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านว่าน พ.ศ.๒๕๕๗    โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด ทางวินัย ซึ่งมีการ
ก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีการประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างลงวันที่ ๒๔  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๗  ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมมี
จิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ไม่มีประโยชน์ที่ทับซ้อน ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันใดเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่  ๒๕  
ธันวาคม ๒๕๕๙  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้ เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  
  ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน” ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
  ๓.๒  เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ๓.๓  เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  



 

25 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

  ๓.๔  เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ  
  ๓.๕  เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  
๕.  พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน เพ่ือใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของ
รัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)  
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
 
๑.  ชื่อโครงการ :  มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
๒.  หลักการและเหตุผล  
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๖๐) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตรลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษ์ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านว่าน จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้



 

26 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
  ๓.๒  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องข้ึนไป 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
  ๖.๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้าน
ด้านการทุจริต อาทิ  กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
  ๖.๒  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  
 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต้าน 
                       การทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่ทีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ที่ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ า รุงสุข
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น 
การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็น
ผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนให้อยู่กรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง 
เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  



 

27 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับอย่างจังจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความ
พอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่ง
กรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 
การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระท าทุจริตในระบบ
ราชการด้วย  
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานครูผู้ช่วย 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน  
  ๒.  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบให้แก่คณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูผู้ช่วยองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
  ๓.  เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๔.  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน  
๔.  กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านว่าน   จ านวน  ๖๕  คน 
๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  1  ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน ๒๕๖2 
๖.  งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๗.  วิธีการด าเนินงาน 
  ๗.๑  บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
  ๗.๒  บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่าย
บริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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  ๗.๓  แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ
และวัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู
ผู้ช่วยองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
  ๗.๔  ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย  
๘. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑  ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕  
  ๑๐.๒  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐   
 

๑.๑.๓  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันใดเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
                      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
๒.  หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสถานการณ์หรืการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดย  
มิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐  หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน มีความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารพนักงานส่วนต าบลบ้านว่าน เพ่ือให้พนักงานทุกคน 
ท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความก ากับความประพฤติของตน 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
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๓.  วัตถุประสงค์  
  ๓.๑  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓.๒  เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
  ๓.๓  เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน มี
จิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอัน
มั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
๔.  เป้าหมาย  
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
๖.  วิธีการด าเนินการ 
  จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลลัพธ์ 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
๑.ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใ สการด า เ นิ น ง านของหน่ ว ย ง านภาครั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง
การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย  
  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
จัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  ๓.๒  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๑.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
  ๒.  จัดท า(ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓.  ตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๔.  จัดท าคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแจกจ่ายให้บุคลากร 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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๑.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
๑.  ชื่อโครงการ  :  หนึ่งคน  หนึ่งต้น  หนึ่งฝนเพื่อประชาชนชาวไทย 
๒.  หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิธีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้งมีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและ
แก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้
เป็นแหล่งดูดซับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าชออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความ
สมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้นๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องสาเซลเซียส 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน จึงได้จัดท าโครงการ “หนึ่งคน  
หนึ่งต้น  หนึ่งฝนเพ่ือประชาชนชาวไทย” เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ต าบลบ้านว่าน เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม 
(Beautified City)  ดังนั้น ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  เพื่อให้
เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
๓.  วัตถุประสงค์   
  ๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอัน
เป็นสาธารณะร่วมกัน  
  ๓.๒  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดย
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในต าบลบ้านว่าน  
  ๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความ
สมดุลเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดสภาวะโลกร้อน  
  ๓.๔  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่น
และคลายร้อนแก่ประชาชน  
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน  ๑,๐๐๐  ต้น  
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๖.๒  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้
จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้  
  ๖.๓  จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
  ๖.๔  ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนในท้องถิ่น  
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  ๖.๕  ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
                ๔๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       ๑๐.๑  ท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
        ๑๐.๒  ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยภาวะโลกร้อน 
        ๑๐.๓  ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ๑๐.๔  ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง
ความร่มรื่นในชุมชน 
 
๑.  ชื่อโครงการ :  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                       สิ่งแวดล้อม 
๒.  หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

มนุษย์เรามีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ทั้งในฐานะเป็น 
ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และในขณะเดียวกัน ก็เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการด ารงชีวิต จึงอาจกล่าวถึง
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติได้เป็น ๔ ประการ ดังนี้ คือ เป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และผลิตผล เป็นที่
รองรับกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และช่วยเกื้อกูลให้ชีวิตด ารงอยู่ได้  เป็นแหล่งรองรับของเสีย และของเหลือ
เศษจากขบวนการผลิตและการบริโภค  ตลอดจนให้ความรื่นรมย์แก่จิตใจของมนุษย์ เช่น ทิวทัศน์ ภูมิประเทศ 
ความงามของธรรมชาติ 

ดังนั้น บริการต่างๆ ที่มนุษย์เราได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงช่วยให้มี
ชีวิตรอดอยู่ได้ และสามารถท าให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรู้จักใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด และมีการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เป็นระบบ อย่างเหมาะสม โดยจะต้องค านึงถึงขีดความ สามารถในการรองรับ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน เพราะหากมีการตักตวงใช้ ประโยชน์ที่มากเกินขนาด และขาดความ ระมัดระวังในการใช้ ก็ย่อมจะ
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ย้อนกลับมาส่งผล
กระทบต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ในที่สุด 
๓.  วัตถุประสงค ์
  ๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ๓.๒  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ของตนเอง 
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๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตต าบลบ้านว่าน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ๕.๑  ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านและตามหมู่บ้าน 
  ๕.๒  เดินรณรงค์จากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านไปแยกตลาดสดต าบลบ้านว่าน 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร 
  ๖.๒ จัดท าป้ายรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดบริ เวณป้าย
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านและบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านหมู่ที่  ๑ – ๘ 
  ๖.๓  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมเดินรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๓  เดินรณรงค์จากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านไปบริเวณตลาดสดต าบลบ้านว่าน 
  ๖.๔  รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑  ประชาชนในพื้นท่ีมีความใสใจตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ๑๐.๒  ประชาชนได้มีส่วนร่วนในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ของตนเอง 
  ๑๐.๓  ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
๑.  ชื่อโครงการ :  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเกษตรกร 
๒.  หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
โครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
ของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง 
“พออยู่ พอกิน”และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดานและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และ
เทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
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วิเคราะห์ปัญหา และความถูกต้องของชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของขุมขน สามารถ
วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
  กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ้านว่าน จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสสังคม และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลบ้านว่าน 
  ๓.๒  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลบ้านว่าน 
  ๓.๓  สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
  ๓.๔  สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ  
  ๓.๕  สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลบ้านว่าน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  กองสวัสดิการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
  ๖.๒  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ร่วมโครงการ 
  ๖.๓  ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
  ๖.๔  ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
  ๑๐.๒  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
  ๑๐.๓  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
  ๑๐.๔  มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
  ๑๐.๕  เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
1.  โครงการ  :  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบ้านว่าน  
                     (กิจกรรม โตไปไม่โกง) 
2.  หลักการและเหตุผล   
  ในปัจจุบันการทุจริตคอรัปชันเป็นปัญหาทึ่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤติการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น
คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พุทธศักราช  
2537  และแก้ไขถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา  66  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ในการ
พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และมาตรา  67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16  ให้เทศบาล  เมือง
พัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ (9)  จัดการศึกษา (10)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2553  มาตรา  6  ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ที้งด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และมาตรา  25  ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัดท า
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบ้านว่าน (กิจกรรมโตไปไม่โกง)  ขึ้น  เพ่ือเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญ  ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ  และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชันที่ได้ผลที่สุด  โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต้อง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด   ปฏิบัติต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ  ไม่คดโกง  มีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม  ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคม
ส่วนรวม  มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ  และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความ 

       ซื่อสัตย์  สุจริต 
3.2  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน  ไม่ยอมรับพฤติกรรมทิจริตคอรัปชัน 
       และการโกงทุกรูปแบบ 
3.3  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยฃน์ส่วนตน   
       เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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4.  เป้าหมาย 
  เฃิงปริมาณ 
  เด็กและเยาวชน   จ านวน  90  คน 
  เชิญคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  สามารถแยกแยะถูก  ผิด  ดี  ชั่ว  สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
5.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  5.1  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  5.3  ด าเนินการตามโครงการ 
  5.4  สรุปผลการด าเนินงานกตามโครงการ 
6.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
7.  งบประมาณด าเนินการ 
  10,000  บาท 
8.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564) 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
10.  ผลท่ึคาดว่าจะได้รับ 
  10.1  เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  10.2  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชันและการโกง 

         ทุกรูปแบบ 
  10.3  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา 

         ประโยชน์ส่วนรวม 
 
  1.3.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อการการทุจริต 
1.  โครงการ  :  ประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตคอรัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักษาความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  ซึ่งการ
สร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
  ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้  
หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย  สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก  เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
อย่างยั่งยืน  หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป  ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิด
ขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 



 

37 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

  องค์การบริหารสวนต าบลบ้านว่าน  ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  จึงได้จัดท ากิจกรรมการ
ประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต  ขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจ
ปัญหาทึ่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  และ
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ได้ผลที่สุด  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและอเงค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พุทธศักราช  2537  และแก้ไขถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา  66  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และมาตรา  67  ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริม
การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  
มาตรา  16  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ (9)  จัดการศึกษา (10)  การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  และพระราชบัญญัติการศึ กษา
แห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2553  มาตรา  6  ที่ต้องการพัฒนา
คนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ที้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ความรู้  มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับ 

       พฤติกรรมทุจริตคอรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
  3.2  เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนและให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นใน 

       การท าความดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3.3  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มี 
       คุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
3.4  เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จึกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 

4.  เป้าหมาย 
  เชิญปริมาณ 
  เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
  เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  แบ่งปัน  และรู้จักอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
5.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  5.1  ขีดม าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  5.3  ด าเนินการตามโครงการ 
  5.4  สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
6.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
 



 

38 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

7.  งบประมาณด าเนินการ 
  5,000  บาท 
8.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562- 2564) 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  10.1  เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน 
                              ชีวิตประจ าวันได้ 
  10.2  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม  สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ 
                              เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
  10.3  เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ  รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันและ 
                              รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  
๑.  ชื่อโครงการ :  โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
๒.  หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
เพลิดเพลินในกระแส ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ 
ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงแนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการ
ฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงยาเสพติด  
  เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็น
กลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสร้างสรรค์สร้างให้พวกเขาตระหนักถึง
คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่
กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติ
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้
เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม 
  โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโดยการ
พัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการ
ประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข”  
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยน 
๓.๒  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
๓.๓  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
๓.๔  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
๓.๕  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 



 

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
            เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบลบ้านว่าน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
           วัดสร้อยพร้าวหมู่  ๑  และวัดศรีวิไล  หมู่  ๒ 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑  ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
๖.๒  จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
๖.๓  ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
๖.๔  ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมโครงการ 
๖.๕  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
๖.๖  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
๖.๗  ด าเนินการตามโครงการ 
๖.๘  ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
             3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ            
๙. ผู้รับผิดชอบ 
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านว่าน 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑   ผู้เข้ารว่มโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
  ๑๐.๒  ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน 
 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๑  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒.  หลักการและเหตุผล  
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓  เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ



 

40 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของภาครัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น
และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกกหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ทีค าครหา ที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั้นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่อง
ในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส
หรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นอาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
๓.  วัตถุประสงค์  
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑  ประกาศเจตนาจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  



 

41 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

  ๔.๒  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บรหิารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
  ๔.๓  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  ๖.๒  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  ๖.๓  จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๖.๔  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๖.๕  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๖.๖  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๖.๗  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๖.๘  รายงานผลการด าเนินงาน 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ผลผลิต  
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จ านวน ๑ ฉบบั  
 ๑๐.๒  ผลลัพธ์  
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

๒.๒  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๒.๑  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่อง
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน  
๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
๒.  หลักการและเหตุผล  
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน เป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี



 

42 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

ศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะ
บรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมี
มาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการ
ท างานได้  ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๑  
  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
๓.  วัตถุประสงค์  
  ๓.๑  เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
  ๓.๒  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ 
  ๓.๓   เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจ์ากการปฏิบัติงานด้านบริหารบุคคล 
  ๓.๔  เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารบุคคลขององค์การบริหารสวนต าบล
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ มาตรการ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓)  
  ๖.๒  น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  ๖.๓  ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

๖.๔  ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
๖.๕  สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
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๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑  ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  ๑   
มาตรการ 
  - เจา้หน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 ๑๐.๒  ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า ๙๐ % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ ๓  
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้  
 
๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนราชการ 
๒.  หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ เนื่องภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตร ๓๗  
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ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาตและอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๐  
ก าหนดให้นากองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล นายองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับ
แต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๐/๑  ก าหนดให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างรองจากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และ
อ านาจหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายที่ก าหนด หรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมาย 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็น 
ต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  
๓.  วัตถุประสงค์  
  ๓.๑  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  

๓.๒  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
  ๓.๓  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
  ๓.๔  เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมาย
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารสวน
ต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย
ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบให้หัวหน้าส่วนราชการ  
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ส าปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือการ 
  ๖.๒  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
และถือปฏิบัติ 
  ๖.๓  จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๖.๔  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย
ในทุกเดือน 
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๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
 ๑๐.๒  ผลลัพธ์ 
  -ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  -ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  
 
๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม  “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้น
ในการพัฒนาผลงาน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ  ของเรื่องการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัตราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่  ๔) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย  ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๔๕  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดหนองคาย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ  ๑๕  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และลูกจ้างประจ า  เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และลูกจ้างประจ า ทุกประเภท
ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง   ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
๓.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส  เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
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๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน
เป็นประธาน  และผู้อ านวยการกองแต่ละกองเป็นกรรมการ  และนักจัดการงานทั่วไปช านาญการเป็น
เลขานุการ 
  ๖.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  
และลูกจ้างประจ า  ประกอบด้วย  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธาน  รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและ ผู้อ านวยการกองแต่ละกองเป็นกรรมการ  และนักจัดการงานทั่วไปช านาญการเป็นเลขานุการ 
  ๖.๓  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานครู   และลูกจ้างประจ า  เพ่ือกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้
พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๔  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างประจ า  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณกลั่นกรองการปะเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก
คณะกรรมการพิจาณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู   และลูกจ้างประจ า 
  ๖.๕  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู   และ
ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอมา  โดยใช้หลักเกณฑ์
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๕๙ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา  มีนาคม –  เมษายน  และ  กันยายน –  ตุลาคม 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้ 
   

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่า ง
เคร่งครัด 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน จัดท าทะเบียนคุมเงิน
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รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณการจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
3.  วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
  3.2  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินงาน  

ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
10.  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหานแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

10.3  เกิดความคุ้มค่าและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  
 
๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม  “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.๒๕๕๘ 
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
  ๓.๒  เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓.๓  เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน  เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
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๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน  ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาในการจัดหาพัสดุ 
  ๖.๒  ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑  บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๐.๒  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๑๐.๓  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
3.  วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.2  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  3.3  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  3.4  เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3.5  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดหาวัสดุ 
  3.6  เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4.  เป้าหมาย/ผลิผล 
  4.1  หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
  4.2  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
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5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.2  จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของ 
                            จ านวนงบประมาณ 
  6.3  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.4  สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  6.5  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  6.6  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  6.7  เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี 
                              ประสิทธิภาพ 
  10.2  ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  10.3  ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
                              และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรม/มาตรการ 
  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
๒.   หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ  ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น  การ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลมาตรา ๖๙/๑ การ 
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
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และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  พ.ศ.2546  มาตรา  23  ที่
ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง  ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียหายทางสังคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะใช้  ราคา  และประโยชน์ระยะยาว
ที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส  เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านทุกโครงการ 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง  ตามโครงการ    
                            และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
  3.2  เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรร 
                            มาภิบาล 
  3.3  เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง  ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านว่านที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  9) พ.ศ.2553  จ านวน  4  ช่องทาง  ได้แก่  ทางเว็ปไซต์  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  หนังสือ  ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านและหมู่บ้านภายในต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ  ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2  น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  ได้แก่  ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สายของ
หน่วยงานราชการ  เป็นต้น 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
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10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ผลผลิต 
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า  3  ช่องทาง 
  10.2  ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยก่าร้อยละ  70  
ของโครงการที่จัดซื้อซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
   - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
  2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพือ่ให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการจัดจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 25๓๗ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปตามประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่
ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะ
ไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อย
เพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึง
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 25๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๖  มาตรา  ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาพระราชฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารจิการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  
3.  วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะให้บริการประชาชนให้เกิด 
                           ความพึงพอใจ 
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรให้ผู้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ    
                           ให้บริการ ยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
  3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านการบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
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  3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติไม่ชอบในหน่วยงาน 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดหรือนอกจังหวัดตามระเบียบพัสดุ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน 
                            เขตพ้ืนที่จังหวัด หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุ 
  6.2  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด 
  6.3  สรุปประเมินผลการส ารวจตามความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
  6.4  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถานบันผู้ท าการประเมิน 
  6.5  ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  6.6  น าผลการประเมินปรับปรุงการท างานด้านการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ 
                            ประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๕,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  -  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  -  การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 2.3  มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.หลักการและเหตุผล 
  พระราชฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา52 ก าหนดให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มารับบริการ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
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สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจองค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการ
ท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3  เพ่ือรับฟังและส ารวจความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้หมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านให้สั้นลง 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านว่าน 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ  และการ
ปฏิบัติราชการใดๆไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นๆโดยตรง 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศข้ันตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการและการประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชาทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลากาปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรค์ต่างๆ ให้นายกเทศมนตรี และ
ผู้บริหารทราบ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดจ่อขอรับบริการ และมรความพึงพอใจ
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  10.2 กาปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและ
ท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
1.ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 
2.หลักกรและเหตุผล 
  ในมาตรา 3/ 1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า "การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภากิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 
การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชา แลเพื่อให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารการบ้านเมืองที่ดีตามแนวพระราชฎีกานี้โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานการให้บริการ
จึงเป็นงานบริการหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทากที่สุด เมื่อประชาชนมา
รับบริการและเกิดความประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนแลระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือให้ประชาชนได้นับบริการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  3.2  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนได ้
  3.3  เพ่ือปรับทัศนคติติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
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  3.4  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้ที่มาติต่อราชการ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและ
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
    6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มอมค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
                                         ทุกงานบริการ 
   6.4.6 จัดท าค าสั่งการบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการ 
                                         แก่ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   6.4.7  การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาการแทน 
  6.5  มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
  6.6  มีการติดตามประเมินผลโครงการการปรับปรุงและลดระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน า
จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  10.2  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่   
                              เกิดข้ึนได ้
  10.3  มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ 
                              ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
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  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได ้
 

๒.๓.๒  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการ  การมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๒.  หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายใน
องค์กรนั้น  ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะ
พิจารณาถึงความส าคัญ  คุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม  เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้น  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
เหตุการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓.  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔.  เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แต่งตั้ง  มอบหมาย  คณะ
ผู้บริหาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๒  ด าเนินการออกค าสั่ง 
  ๖.๓  ส าเนาค าสั่งฯ  แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนราชการทุกส่วน 
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๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ  การด าเนินการ  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจน
การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินการ  การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
  ๒.๔.๑  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
๑.  ชื่อโครงการ  :  โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
๒.  หลักการและเหตุผล 
  เนื่องในวโรกาส  ๕  ธันวาคมของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเป็นวันพ่อแห่งชาติ  และในวโรกาส  ๑๒  สิงหาคมของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านได้ก าหนดเป็น
นโยบายในการจัดงานวันพ่อและวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมา  เพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
อย่างนานัปการ  พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทย  ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา  ทรงห่วงใยอย่าง
หาที่เปรียบมิได้  และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๖)  มาตรา  ๖๗ ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้  
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต  ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่ว่ยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ  การประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์  โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่
ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ  วันแม่แห่งชาติ  คือการคัดเลือกพ่อและ 
แม่ดีเด่นในพ้ืนที่ต าบลบ้านว่าน  เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณ  เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฎแก่สาธารณชน  
และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่  ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 
๓.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อและแม่  ผู้มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 
๔.  เป้าหมาย 
  จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ – แม่ ดีเด่น  จ านวน  ๒  ครั้ง/ปี  ครั้งละ  ๘  คน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ  แม่  ดีเด่น  ที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อ  แม่  ดีเด่นประจ าปี  เพ่อประกาศให้ประชาชนทราบ 
  ๖.๒  แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน  ๘  หมู่บ้าน  เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านด าเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
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  ๖.๓  ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณในวันส าคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ  จ านวน  ๒  ครั้ง/ปี  โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านเป็นผู้มอบ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ๕,๐๐๐ บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  ๑๐.๑  ผลผลิต 
  -  มีพ่อแม่ดีเด่น  ที่ได้รับเชิดชูเกียรติ 
  ๑๐.๒  ผลลัพธ์ 
  -  พ่อแม่ดีเด่นที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
  -  มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร  ธิดา  และสังคมสืบไป 
  2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันเมืองไทยเป็นประเทศเปิด  ที่รับเอาความรู้และเทคโนโลยีของต่างชาติเข้ามาอย่าง
มากมาย  ท าให้ไทยกลายเป้นประเทศที่มีความเจริญด้านเทคโลโลยี  จากผลการรับเอาวัฒนธรรมของชาติอ่ืน
มาใช้ในการศึกษาเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน  จึงลืมเอาเทคโนโลยีชาวบ้านที่ มีอยู่ดั้งเดิมมาประกอบการใช้ชีวิต
เหมือนเดิมในอดีต  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างขึ้นมาในชุมชนที่เคยสืบทอดกันมาช้านาน  
ดังนั้น  การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่นจึงเป็นการด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต   
อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่นแก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบและร่วมภูมิใจกับ
บุคคลในท้องถิ่นด้วย  ตลอดจนรักษาและส่งเสริมบุคคลที่มีความรู้หรือปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนให้คงอยู่โดย
ความรู้นั้นจะไม่สูญหายไปกับเวลาและเทคโนโลยีสมัยใหม่  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกหลานในชุมชน 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นกลไกในการจัดการการเรียนรู้ 
  3.2  เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน  ตามรูปแบบ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1  เชิงปริมาณ 
   - ส ารวจและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
   - ส ารวจปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละด้าน 
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  4.2  เชิญคุณภาพ 
   - ประชาชนและนักเรียนในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  และสร้างความเข้มแข็งกับชุมชน โดยมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการจัดการเรียนรู้ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  หมู่ที่  1 – 8  ต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร 
  6.2  ส ารวจปราชญ์ชาวบ้านและแหล่งเรียนรู้ หมู่ที่ 1 – 8  
  6.3  จัดท าท าเนียบแหล่งเรียนรู้และปราชญ์ชาวบ้านในต าบล   
  6.4  มอบประกาศเกียรติคุณให้กับปราชญ์ชาวบ้านแต่ละสาขา 
  6.5  สนับสนุนและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการเรียนรู้ในชุมชน 
  6.6  รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
7.  งบประมาณด าเนินการ 
  20,000  บาท 
8.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นกลไกในการจัดการการ
เรียนรู้ 
  3.2   เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่าภูมิปัญหาดั้งเดิมและคนรุ่นใหม่  เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ 
  3.3  ปราชญ์ชาวบ้านได้รับการประกาศเกียรติคุณหรือยกย่อง  ตลอดจนอนุรักษ์และสานต่อ
ความรู้ที่มีมาช้านาน 
 

๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ๒.๕.๑  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

ความซ่ือสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๑.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๒.  หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน
ของระดับบุคคล  หรือเกิดจากปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับ
สิ่งของต่างๆ  ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  ดังนั้น  วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสุ่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน
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องค์กร  โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด านินงานก็ตาม  แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงาน
ต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ตลอดจน
เป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต อันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึง 
ภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  จึงได้จัดท ามาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”  ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๓.๒  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง)  น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  ๓.๓  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  จัดท าข้อตกลงในการปฏิงบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.๒  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  ๖.๓  ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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  ๒.๕.๒  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  จังหวัด  อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ 
                        ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วต าบล 
๒.  หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านว่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานที่ผิดพลาด  และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ 
ภายนอก (ป.ป.ช.,สตง.,จังหวัด,อ าเภอ)  แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านยังให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย  โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน  และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
  การให้ความร่วมมือกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี  
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง  มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วย  งาน
คลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกิน  ๔๕  วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง  กรณีที่ชี้แจงข้อ
ทักท้วงไปยัง  สตง.แล้ว  แต่  สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วงก็จะด าเนินการชี้ แจ้งเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน  ๔๕ วัน  นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต  มีการมอบหมยให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย  
ฝ่ายนิติการและการด าเนินการทางวินัย  กองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด  เที่ยงธรรม  ไม่เลิกปฏิบัติ  กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  นอกจากนี้  ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน  ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด  ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบิราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต  และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑๐ ปี  ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  ๓.๒  เพ่ือความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง  จัดท าบันทึกข้อตกลงต่อการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 



 

62 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

  ๖.๒  ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ๕,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านมีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
  ๑๐.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านมีความโปร่งใส  และป้องกันการทุจริตตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
  ๒.๕.๓  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
๑.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
๒.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็น  ซึ่ง
สามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ  ได้แก่  ระบบอินเตอร์เน็ต  ทางโทรศัพท์  หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น  เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบี้อย  สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านว่านขึ้น  เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือร้บแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน 
๓.  วัตถุประสงค ์
  ๓.๑  เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
  ๓.๒  เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดกรในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  ๖.๒  จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 



 

63 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  3  ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

  ๖.๓  จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  เพ่ือใช้เป็ฯมาตฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๖.๔  เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  ให้ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสีย  คู่สัญญา  ประชาชนทั่วไป  หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน  สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้
ตรงกับความต้องการ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ได้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
1.  ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มา 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  เรื่อง  มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง  
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของ  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2557  ก็
ได้ก าหนดให้มีการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัยหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  จึงได้จัดท า  มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น  ทั้งนี้  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียน  แนวทาง 
การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน  และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ  และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิ ให้เจ้าหน้าที่กระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ นอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงาน่วนต าบล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.2  เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว  โปร่งใส  เป็นธรรม 
4.  เป้าหมาย 
  “เจ้าหน้าที่”  หมายถึง  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบควมผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม ่
  6.2  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  กรณีมีเจ้าหน้าทีทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้ที่โดยมิชอบ 
  6.3  ก าหนดช่องทางการร้องเรียน  แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย  สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล  ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  6.4  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน  5 วัน 
7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและติดตาม  ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 ๓.๑  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมตรวจสอบในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
  ๓.๑.๑  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
๑.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
                       ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๒.  หลักการและเหตุผล  
  ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านว่าน จึงได้จัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลโดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๓.๒  เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ทั้งประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขอ
องค์การบริหารส่วนต าบล    
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน จ านวน  ๑  แห่ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน (ภายในศูนย์บริการร่วม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน) 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  มีการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลได้  
  ๖.๒  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  ๖.๓  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
  ๖.๔  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ๖.๕  มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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  ๖.๖  มีการบริการอินเตอร์เน็ตส าหับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  ๖.๗  มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
 
1.  ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  กิจกรรม “ออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน” 
2.  หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ..2540  
ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการที่ดี  พ.ศ.2546  เรื่อง  หลักธรรมาภิบาล  
ความโปร่งใส  การมีส่วนร่วม  สามารถตรวจสอบได้ 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงได้จัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  ว่าด้วย 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2546  และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  เรื่อง  ค่าธรรมเนียม
การขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ  ขึ้น 
  3.2  เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ศึกษา  ค้นคว้า  
ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  3.3  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร  ดังนี้ 
   - ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   - ข้อมุลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
   - ข้อมูลข่าวสารอื่น 
   - ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4.  เป้าหมาย 
  4.1  จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของาชการ  จ านวน  1  แห่ง 
  4.2  ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ.2561  จ านวน  1  ชุด 
  4.3  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการขอส าเนาหรือขอ
ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  จ านวน  1  ฉบับ 
  4.4  แบบค าร้องขอตรวจดุข้อมูลข่าวสาร  จ านวน  1  ฉบับ 
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5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 
  6.1  จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  6.2  เมื่ออนุมัติแล้วจแจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
  6.3  จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2561  เสนอต่อผู้บริหาร
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.4  จัดท าร่างประกาศฯ  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรอง
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  6.5  จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเสนอต่อผุ้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.6  จัดเตรียมสถานที่  โต๊ะ  ตู้เอกสาร  และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
7.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  เดือนตุลาคม  2562  เป็นต้นไป  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
  10.2  มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
  10.3  มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
 ๓.๑.๒  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงินการจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมายระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  
๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ   
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  ๓.๒  เพ่ือให้มีการบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
  ๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
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๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ 
ประเภทขึ้นไป  
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
๖.  วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
  -  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  -  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  -  แผนการด าเนินงาน 
  -  แผนอัตราก าลัง 
  -  แผนการจัดหาพัสดุ 
  -  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
  -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  -  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  -  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  -  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  -  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  -  ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
1.  ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  “กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง  พัสดุ  และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2.  หลักการและเหตุผล 
  การบริหารราชการในปัจจุบัน  ภาคประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ  การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้  
ต้องมีความโปร่งใส  ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต  หรือการปฏิบัติห้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
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3.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง  เพ่ือให้มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต  
หรือการปฏิบัติหนี่โดยมิชอบในภาครัฐ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในต าบลบ้านว่าน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ  รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี  และการจัดซื้อ
จัดจ้าง  จัดหาพัสดุต่างๆ  รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น  และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง  ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ  ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 
 
  3.1.3  มีการประกาศ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1.  ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านว่าน” 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  มาตรา  7  และมาตรา  9  
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมุลที่ส าคัญๆ  ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและ
การจัดตั้งองค์กร  อ านาจหน้าที่  แผนงาน  โครงการและอ่ืนๆ   
3.  วัตถุประสงค ์
  3.1  เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
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  3.3  เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า  5  ช่องทาง 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ได้แก่ 
  -  บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
  -  เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
  -  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
  -  ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
                        ส่วนท้องถิ่น 
  -  ประกาศเสียงตามหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  และ  กองคลัง  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านว่าน 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
   

๓.๒  การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
๓.๒.๑  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินงานกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
๑.  ชื่อโครงการ : โครงการจดัประชาคมแผนชุมชน 
๒.  หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณา
การกระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท าทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2  เพ่ือน าเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านว่าน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ รวมถึงการน าเข้าบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าให้มีโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2  
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๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๒  เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
  ๓.๓  เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  ๓.๔  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
  ๓.๕  เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  ๓.๖  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน ๘ หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่
ต าบลบ้านว่าน ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  เสนอขออนุมัติโครงการ 
  ๖.๒  ประสานชุมชนและเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
  ๖.๓  ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๖.๔  จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
  ๖.๕  ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ตรวจสอบข้อมูล ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
  ๖.๖  จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางก าหนด 
  ๖.๗  จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุชน 
  ๖.๘  จดัท าแผนชุมชนเพ่ือให้ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล งานนโยบายและแผน 
  ๖.๙  ประเมิลผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน  ๘  หมู่บ้าน 
ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน  พ.ศ.๒๕๖2 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  5,000  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.  มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและ
พัฒนาท้องถิ่น 
  ๒.  ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
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  ๓.  ได้แผนงานโครงการของหมู่บ้าน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  ๔.  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน 
  ๕.  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
  ๖.  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  
๑.  ชื่อโครงการ :  การด าเนนิงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และ
มีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริ การอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้พื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท างานแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
  ๓.๒  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  ๓.๓  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
๔.  เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการประชาชนผู้รับบริการ และมีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบุการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
๕.  วิธีด าเนินการ 
  ๕.๑  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๕.๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  ๕.๓  น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  ๕.๔  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้  
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  ๖.๑  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๖.๒  ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๐๑๔๗๐๖ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๒-๐๑๔๗๐๖ 
  ๖.๓  ทางเว็บไซด ์
  ๖.๔  ทางไปรษณีย์  
๗.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๙.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑  มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
  ๙.๒  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๙.๓  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕  วัน 
 
  3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
๑. ชื่อโครงการ  : โครงการ อบต.เคลื่อนที่  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และ
มีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้ รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการ
ในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้าน
ต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่
ประชาชนหรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับ
การประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
  ๓.๒  เพ่ือทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๓.๓  เพ่ือเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  
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๔.  เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
  น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา
ชุมชน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ก าหนดให้ออก อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๑.  จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  ๒.  จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
  ๓.  ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไป
ให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 
  ๔.  ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
  ๕.  ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
  ๖.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสายและรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ 
  ๗.  น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
  ๘.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   ก าหนดออกให้ อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖2  
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑  มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างทั่วถงึ 
  ๑๐.๒  ประชาชนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของ
ประชาชน a.+- 
  3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษณให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้ทราบ
ถึงการได้รับเรื่อง  ระยะเวลา  และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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  3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้
ทราบถึงการได้รับเรื่อง  ระยะเวลา  และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
1.  ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการ
ดูแลด้านการสาธารณสุขและและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณุสข  พ.ศ.2535  
ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมมราดรเอท่อจาอกสนด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  ดังนั้น  
เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้านร าคาญ  
เช่น  กลิ่นเหม็น  เสียงดัง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญนั้น  เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
  3.2  เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
  3.3  เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
4.  เป้าหมาย 
  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข็เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้าน
ว่าน 
5.  วิธีด าเนินการ 
  5.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผุ้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
  5.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
  5.3  รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
  5.4  ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และน าเรื่องเสนอต่อคณะผุ้บริหารพิจา
ราสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  5.5  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  15  วัน  นับแต่วันรับแจ้ง 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน  เวลาราชการ  วันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน  ได้แก่  ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร  เว็บไซต์ 
7.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
9.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1  มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท าให้ทราบว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดุแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน  แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
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  9.2  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อน าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
  9.3  ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  15  วัน 
 
1.  ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  กิจกรรม “ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้อง 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยรวจสอบมาปฏิบัติ 
  3.2  เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4.  เป้าหมายการด าเนินการ 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน  15  วันท าการ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  2562 – 2564 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
9.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2  ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

3.3  การส่งเสริมให้ประชาชานมีส่วนร่วมบริหารกิจการชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
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  ดังนั้น  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  โดยส านักงานปลัด อบต.  
งานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตัวแทนประชาชนของทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และพัฒนาสี่ปี ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นหลังการพัฒนาที่ประชาคมต าบล และคณะกรรมการพัฒนาต าบลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และสุจริต 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมต าบล 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  บางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าว  มาด ารงต าแหน่งแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ทีก าหนด 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้มีงบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายแผน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนนต าบลบ้านว่าน  มีคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ร่างแผนพัฒนา  ๔  ปี  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญต่อต้านการทุจริต 
 
1.  ชื่อโครงการ :  ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 
2.  หลักการและเหตุผล 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป้นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน  ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการ
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กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านจึง
ได้จัดท าโครงการ อบต.เคลื่อนที่  ประชุมประชามหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี  2561  ขึ้น  เพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3.  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใส  และ
ตรวจสอบได้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  และรายงานการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  อีกทางหนึ่งด้วย 
4.  เป้าหมาย 
  ผู้น าองค์กรประชาชน  เช่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  ผู้น า
ชุมชนแพทย์ประจ าต าบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กลุ่มอาชีพต่างๆ  
ตลอดจนประชาชนทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า  320  คน 
5.  วิธีด าเนินการ 
  5.1  ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
  5.2  แต่งตั้งคณะท างาน 
  5.3  วางแผนก าหนด  วัน  เวลา  สถานที่  การประชุมชี้แจง 
  5.4  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
  5.5  ด าเนินโครงการตามวัน  เวลา  และสถานที่ก าหนด 
6.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  3  ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
7.  งบประมาณด าเนินการ 
  5,000  บาท 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจในการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจ  และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
 
1.  ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพัฒนาและการสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผน
ชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้
ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอก
เข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จัก
ชุมชนของตัวเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาใน
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อนาคตได้ และประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
3.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้คนในชุชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4.  เป้าหมาย 
  หมู่ที่    ๑  -  ๘   
5.  วิธีด าเนินการ 
  5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
  5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน 
  5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
  5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ 25๖2 – 25๖๔) 
7.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนโยบายและแผนส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ชุมชนสามารถวางแผนการจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่
มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดี
ให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 
  3.3.3  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติการราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
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ประชาชนเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1   เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัตริาชการ 
  3.2  เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
  3.3  เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
  6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลง
วันที่ 11 ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
   (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2  คน 
   (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล   2 คน 
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ     2 คน 
   (4) ปลัด (อบต.)      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (5) หัวหน้าส านักปลัด    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   (6) นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
   1)  ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการที่ดี 
   2)  ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านปีละ 2 
ครั้งเป็นอย่างน้อยและเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านรับทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
   3)  จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
   4)  ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  
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  6.5  ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  
  6.6  การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  6.7  การด าเนินโครงการให้เป็นไปตาแผนด าเนินงาน 
  6.8  จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านพร้อมตัวชี้วัด 
  6.9  การติดตามและการประเมินผล 
  6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงด าเนินงานแก้ไขต่อไป 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
  
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
                      บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  2.  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  3.  การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.  การประเมินผลปฏิบัติราชการ 
  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/
หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
  2.  เพ่ือเกิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
4.  เป้าหมาย 
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  ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินโครงการ 
  6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านตามหลักเกณฑ์และ
วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)  
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านว่านโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๑  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  ๔.๑.๑  มีการจัดท าและรายงานการจัดท ารายงานระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1.  ชื่อโครงการ : โครงการจดัท ารายงานควบคุมภายใน 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านว่านจึงได้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านว่าน 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการปฏิบัติการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
  3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
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  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรประชาชนโดยรวม 
 
  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้    
ผู้ก ากับดูแล 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกลที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่านมาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลัง 
ประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบ
ข้อหารือและต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจาการเงิน
และบัญชีในหน่วยงานจึงไม่สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบ
การควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็น
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องค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมาย
งานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายงานการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้นและพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัย
อยู่เสมอ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้
ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านขึ้น 
3.  วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยลดขั้นกานปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือ
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
  3.2  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3.3  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่าถูกต้องครบถ้วน 
4.  เป้าหมาย 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
  5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านว่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือ
สรุปข้อมูล 
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและผู้บริหารทราบ 
6.  สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
7.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ทุกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
  3.  มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่วางไว้ 
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
10.   ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะหน่วยวัดตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยตรวจรับ และรายงานการประเมินผลควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยตรวจรับด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี 
  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาน ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในจึงได้มีการก าหนดมาตรการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 ที่ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยรับตรวจ 
  3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุมภายในส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านว่าน (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
  6.2 หัวหน้าสว่นน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนดและรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
  6.3 หัวหน้าสว่นรายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 
พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในส่วนราชการทุก
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในส่วนราชการทุกหน่วยงานของ
องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านวา่นประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติแผนการปรับปรุงควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สว่นราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  10.3 มีการรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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 4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
  4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริหารที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานที่มีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  3.3  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4  ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ   
รับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านว่าน  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย
เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 25๖2  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8.  งบประมาณด าเนินงาน 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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  กองคลัง 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
 
  4.2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดส่งกรรมการตรวจการจ้างเข้าร่วมการฝึกอบรม 
2.  หลักการและเหตุผล 
  การตรวจรับพัสดุ  การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญที่จะบริหารสัญญาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ  กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน  
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2548  รวมถึงระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้
ในสัญญาเป็นอย่างดี  เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว  อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน  
นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง  อาญา  วินัย  หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจ
การจ้าง  จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการ
ตรวจการจ้างมีความรู้  ความเข้าใจ  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
3.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง  ท าหน้าที่ตรวจงาน
จ้างอย่างถูกต้อง  สอดคลัองกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4.  เป้าหมาย 
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ตามสถานที่ท่ีหน่วยงานจัดฝึกอบรมก าหนด 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
  6.2  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  เมื่อมีหน่วยงานที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้จัดฝึกอบรมแจ้งก าหนดการฝึกอบรมการตรวจรับการจ้างและการ
ควบคุมงาน  ตลอดจนการฝึกอบรมที่เพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการและผู้ควบคุมงาน 
  6.3  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามก าหนด 
  6.4  ผู้เข้ารับการอบรมรายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บังคับ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564)  
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
  50,000  บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
10.  ผลลัพธ์ 
  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้อง
กับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   
 4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
1.  โครงการ  :  อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  
เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนต้องรู้
และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปํญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ  ความช านาญ  ประสบการณ์หรือขาดความรู้  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  
เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น  หากแต่เกิดจากครู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์  เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ  ส่งผลให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นและบริหารท้องถิ่น  โดยเฉพาะผู้บริหารต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย  ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า  เพราะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจ าเป้นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้  ความเข้าใจระเบียบ  กฎหมาย  ค าสั่ง  และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ ส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกร าท าผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านเพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100  แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เรื่อง  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา  103  แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  งานนิติการ  ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  ผู้บริหาร  และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
3.  วัตถุประสงค์ 
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  3.1  เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 
  3.2  เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  3.3  เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้ามิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  3.4  เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  มีความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เรื่อง  การทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรา  103  แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.  เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร  จ านวน  3  คน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  จ านวน  16  คน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  จัดท าโครงการ/แผนงาน 
  6.2  ประชาสัมพันธ์โครงการ  วัน  เวลา  และสถานที่ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านว่านเข้ารับการอบรม 
  6.3  อบรมให้ความรู้พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  6.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  2562 – 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านได้เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 
  10.2  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายงานทรัพย์สินและหนี้สิน 
  10.3  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านมีความรู้ความเข้าใจ  มิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100  แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  10.4  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา  103  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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๑. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
๒.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมที่จะ
รับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรม
เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
ความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนา
องค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  ๓.๒  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
  ๓.๓  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  จ านวน  ๑๕   คน 
 ๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
  ๖.๑  ฝ่ายบริหารบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
และหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
  ๖.๒  เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ือส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/
กองงานที่รับผิดชอบ 
  ๖.๓  แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
  ๖.๔  ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารสวนต าบลบ้านว่านทราบ  
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔)  
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
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  10๐,๐๐๐  บาท 
 
๙.  ผู้รับผิดชอบของโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  ๑๐.๒  สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
  ๑๐.๓  การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
๑๑.  ตัวชี้วัด  
  จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน จ านวน  ๑๕   ราย  ไดร้ับ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
 
  4.3.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

    ฝ่ายบริหาร  
2.  หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ  ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน   นอกจากจะท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ  ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
องค์กร  สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น  เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการ
เป็นหน่วยตรวจสอบ  โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  3.2  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต  สามารถตรวจสอบได้ 
  3.3  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท  หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
4.  เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  จ านวน  15  คน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีการด าเนินงาน 
  6.1  จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับ 
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  6.2  แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบและหลายฝ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น  อันได้แก่  ฝ่ ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง  ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคลากรเหล่านี้
มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้
มีกระบวนสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร  และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น  เกี่ยวกับ 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ในเรื่องต่างๆ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดความสมดุลการบริหารงาน 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทในการปฏิบัติงาน
และการมีส่วนร่วมในการท างาน 
  3.2  เพื่อเป็นการตรวจสอบการปกิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  3.3  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4.  เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน  15  คน 
5.  พื้นที่ด าเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
6.  วิธีด าเนินงาน 
  6.1  แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง  ๆเช่น   
   -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน     2  คน 

-  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การ      
   พัฒนาการศึกษาและการน าแผนการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  จ านวน  2  คน 
-  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จ านวน  1  คน 
-  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  3  คน 
-  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จ านวน  3  คน 

  6.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง  เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูล
แจ้งในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3  ปี (ปีงบประมาณ  2562 – 2564) 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
10.  ผลลัพธ์ 
  การพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านว่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี 
 
 4.4  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
  4.1  ส่งเสิรมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกันการปรามปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  ๓.๒  เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตต าบลบ้านว่าน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์/ปิดปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
  ๖.๒  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  ๖.๓  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  ๖.๔  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  ๖.๕  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
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  ๑๐.๒  น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข     
 
 
  
 
 
 
 

 


