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ส่วนที่ 1  
  

บทนํา  
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้อง 
การบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริตเพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน 
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการ 
ทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจาย 
อํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันลักษณะการ 
ทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  

1) การทุจริตด้านงบประมาณการทําบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิด 
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  

4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด 
คุณธรรมจริยธรรม  

5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน 
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  

7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจบารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
 

สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้  
1) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแต่ 

พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิด 
การทุจรติ 

2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมทําให้คนในปัจจุบันมุ่ง
เน้นที่การสร้างความร่ํารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดย 

เฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไก 

การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล 

เหล่านี ้ 
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4) การผูกขาดในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐได้แก่การจัดซือ้จัดจ้างเป็นเรื่องของการผูกขาดดัง

นั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ 

ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่การผูกขาดในโครงการก่อ 

สร้างและโครงสรา้งพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่

ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทําให้เจ้าหน้าที่ 

ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 

พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว บาปน้อยลง 

และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึน้ มองแต่ประโยชน์สว่นตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์สว่นรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 

ยกย่องคนที่มีเงินคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า 

การทุจริตเป็นวิถีชีวติเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะทําการทุจริตฉ้อ

ราษฎรบ์ังหลวงโดยไม่มคีวามละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  
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2. หลักการและเหตุผล   
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อ รังที่นับวันยิ่ งจะทวีความ 

รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่น คงของชาติเป็น 
ปัญหาลําดับต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน 
สั งคมไทยไม่ว่ าจะเป็ นภาคการเมืองภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่ อและรายงานของทาง 
ราชการอยู่ เสมอซึ่ งได้ส่ งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบ การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้อง 
กับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CorruptionPerceptionIndexCPI)ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ 
ทุ จริ ตคอร์ รั ป ชั นทั่ ว โลกที่ จั ด โดยองค์ ก รเพ่ื อคว าม โป ร่ ง ใสน าน าชาติ (TransparencyIn te rnationa l –
IT)พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี2555-2558อยู่ที่3538คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี2558 
อยู่ อันดับที่76จาก168ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับที่3ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และ 
ประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี2559ลดลง3คะแนนจากปี2558ได้ลําดับที่101 
จาก168ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชัน อยู่ในระดับสูง   
       

แม้ว่าในช่วงระยะที่ ผ่ านมาประเทศไทยได้แสดงให้ เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ 
ป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-NCAC)พ.ศ.2546ก า ร จั ด ตั้ ง อ ง ค์ ก ร ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว3ฉบับแต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย 
ถอยลงสาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สํ าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจั ยทางด้าน พ้ืนฐานโครง 
สร้างสังคมซึ่งเป็นสังคมที่ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง(VerticalRelation)หรืออีกนัยหนึ่ งคือพ้ืนฐาน 
ของสังคมอุปถัมภ์ที่ทํ าให้สั งคมไทยยึ ดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติ พ่ีน้องและพวก 
พ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยมติดความสบายยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจคนไทยบางส่วนมองว่าการ 
ทุ จริตคอรัปชัน เป็ น เรื่ องปกติที่ ยอมรับ ได้ ซึ่ งนั บ ได้ ว่ า เป็ นปัญ หาที่ ฝั งรากลึก ในสั งคมไทยมาตั้ งแต่อดี ต 
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้วผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการค
วามร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ 
สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็งปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่3เริ่มจากปีพ.ศ.2560จนถึงปีพ.ศ.2564ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมี 
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพ่ือ ให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)ไม่ น้ อยกว่ าร้อยละ5 0 ในปี พ .ศ .256 4 ซึ่ งการที่ ระดั บ คะแนนจะสู งขึ้ น ได้ นั้ น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่ 
เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออก 
เป็น 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ ่5 ่ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(CorruptionPerceptionIndex:CPI) 

ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3(พ.ศ.2560
-2564)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสสร้างค่า 
นิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือกําหนด 
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆที่เป็น 
รูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
  
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน  

1 เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ 
ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

3 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)   

4 เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5 เพ่ือพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
  
4. เป้าหมาย 

1 ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน 
ในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 

2 เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ 
ของข้าราชการ 

3 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4 กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี  
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  

5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

 
 



 

แผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวดัลพบุร ี

5 
  
5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน  

1 ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่าย บริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึ ง 
ประชาชน ในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของ ตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิต 
สํานึกรักทอ้งถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

4 สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทําการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ 
ป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน 
การเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
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ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ.2561 – 2564) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี
(พ.ศ.2561–2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 . ก า ร ส ร้ า ง 
สังคมที่ไม่ทนต่อ 
การทุจริต  

1.1การสร้างจิตสํานึก 
และความตระหนกัแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจําของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  

1.1.1(1) โครงการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.1.1 (2) โครงการพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรม  
1.1.1 (3)โครงก า รฝึ ก อ บ รม 
คุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและพนักงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1.2 (1) มาตรการ“ส่งเสริม 
การปฏิบัติงานตามประมวล 
จริยธรรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น”  
1.1.3 (1) มาตรการ “จัดทํา 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน”  
1.1.3 (3) มาตรการ“ปลูกฝัง 
องค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ 
เกี่ยวก่ บ Conflict of  
Interest”  

- 
- 
- 
 
- 
 

- 
 
 

- 
 
- 
 
 

 

- 
- 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 

- 
- 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 

- 
- 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
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งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  1.2 ก า ร ส ร้ า ง จิ ต 

สํ า นึ ก และความตระ 
ห นั ก แ ก่ ประชาชน 
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 
สิ่ งแวดล้ อม  แห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว 
พัฒ นา และปรับปรุงภู มิ ทั ศน์ 
ในชุมชน   
2) โครงก ารสร้ า งอ าชี พ  ส ร้ า ง 
รายได้  ตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
 
 

- 
  

- 
 
 
 

- 
  

- 
 
 
 

- 
  

- 
 
 
 

- 
  

- 
 
 
 

  

  1.3 ก า ร ส ร้ า ง จิ ต 
สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม 
ตระหนักแก่เด็กและ 
เยาวชน  

1) โครงการคุณธรรมสานสายใย 
ครอบครัว  
 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

  

มิติที่ 1 รวม 4 มาตรการ 0 กจิกรรม 6 โครงการ - - - -  
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งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
 (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร 
ราชการเพื่อ 
ป้องกันการ 
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง 
ทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตของ 
ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้าน 
การทุจริตของผู้บริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 
 
 

- - 
 
 

- 
 

  

 2.2 มาตรการสร้าง     
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ  
  

2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง 
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคล   
2.2.2(1)กิจกรรม“ควบคุมการ 
เบิกจ  ่ายเงินตามข้อบัญ ญั ติ งบ 
ประมาณ รายจ่ายประจําปี” 
2.2.2(2)กิจกรรม“การพัฒนา 
แผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2.2.2(๓)โครงการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง  
2.2.3(1)กิจกรรมการจัดบริการ 
สาธารณะและการบริการประชา 
ชนเพ่ื่อให้ เกิดความพึ งพอใจแก่ 
ประชาชนโดยทัดเทียมกันไม่เลือก 
ปฏิบัติ 
2.2.3(2)โค ร งก ารจ้ า งสํ า รว จ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 
 

- 
 

- 
 
- 
 

- 
- 
 

 
 

 

- 

- 
 

- 
 
- 
 

- 
- 
 

 
 

 

- 

- 
 

- 
 
- 
 

- 
- 
 

 
 

 

- 

- 
 

- 
 
- 
 

- 
- 
 

 
 

 

- 

 

  2.3มาตรการการใช้
ดุ ล ย พิ นิ จ แ ล ะ ใช้ 
อำนาจหน้าที่ให้เป็น่
ไป ต า ม ห ลั ก ก า ร 
บริหารกิจการบ ่ าน 
เมืองที่ดี  

2.3.1(1)โครงการลดขั้นตอนและ 
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2.3.2(1)มาตรการการมอบ 
อํานาจอนุมัติอนุญาตสั่งการเพื่อ
ลดขั้น ตอนการปฏิบัติราชการ  

- 
- 
 

 

- 
- 
 

 

- 
- 
 

 

- 
- 
 

 

  

  

 

 

 

 



 

แผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวดัลพบุร ี

๑๐ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
 (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.3.2 (2) มาตรการมอบอาํนาจ 
ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  
2.3.2 (3) มาตรการการออก 
คําสัง่ มอบหมายของนายก่อบต. 
ปลัดอบต.และหัวหน้าสว่นราชการ 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

 

  2.4 การเชิดชูเกียรติ 
แก่หน่วยงาน/บุคคล 
ในการดําเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติ 
ตนให้เป็นที่ประจักษ์   

2.4.1 (1) โครงการพ่อแม่ดีเด่น  
2.4.1 (2) กิ จกรรมการมอบ 
ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี ดีเด่น  
2.4.1 (3) ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ 
ปฏิบัติ ตนให้เป็นที่ประจ กษ์ 
2.4.2 (1)กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  

- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
 

- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
 

 

- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
 

 

- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
 

 

 

  2.5 ม าต รก า รจั ด 
การในกรณีได้ทราบ 
ห รื อ รั บ แ จ้ ง ห รื อ 
ตรวจสอบพบการ 
ทุจริต  
  

 2.5 .1 (1 ) มาตรการ “จัดทํ า 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทํา 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ านชี  
2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความ 
ร่วมมือกับหนว่ ยงานตรวจสอบ 
ทั้ งภาครัฐและองค์กรอิสระ”    
2.5.2 (2) มาตรการ“แต่งตั้ง 
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ เกี่ ย ว กั บ เรื่ อ ง 
ร้องเรียน”                           

- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

   

- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
  

- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
  

- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวดัลพบุร ี

 ๑๑ 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ  

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
 (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.5.3 (3) มาตรการ“ดําเนินการ 
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ ง เรี ย น กรณี มี 
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลบ านชีว่าทุจริต 
และปฏิบัติราชการตามอ านาจ 
หน้าที่โดยมิชอบ”  

-  
  
  
  
  
  

-  
  
  
  
  

-  
  
  
  

-  
  
  

 

มิติที่ 2 รวม 7 มาตรการ 10 กจิกรรม 4 โครงการ - - - -  

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
      (บาท) 

งบประมาณ 
      (บาท) 

งบประมาณ 
       (บาท) 

3. การส่งเสริม 

บทบาทและการ 

มีส่วนร่วมของ 

ภาคประชาชน  

3.1จัดให้มีและเผย 
แพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ในช่องทางที่เป็นการ
อํานวยความสะดวก
แก่ป ระชาชนได้ มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบ 
การปฏิบัติราชการ 
ตามอำน า จ ห น้ า ที่ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ น ได้ทุ ก 
ขั้นตอน 

3.1.1(1)มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ของอบต.บ านช ี
ให้มี ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น”  
3.1.2(1)มาตรการ“เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
3.1.2(2)กิจกรรม“การเผยแพร่ข้อ
มูลข่าวสารด้าน การเงิน การคลัง 
พัสดุ  และ ทรัพย์สินของอบต. 
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 

การเงินการคลัง” 
3.1.3(1)มาตรการ“จัดให้มีช่องทาง
ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลขา่วสารของ
อบต.บ านช”ี  
3.1.3(2)โครงการสื่อประชาสัมพันธ ์

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 

  3.2 การรับฟังความ 
ค่ิด เห็นการรับและ 
ต อ บ ส น อ ง เรื่ อ ง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน  
  

3.2.1(1)โครงการจัดประชาคม 
แผนชุมชน/หมู บ าน 
3.2.1(2)การดําเนินงานศูนย์รับ 
เร่ืองราวร้องทุกข์อบต.บ านชี  
3.2.2(๑)โครงการ อบต.บ านช ี
เคลื่อนที่  
3.2.3(1)มาตรการแก้ไขเหตุเดือด 
ร้อนรําคาญด้านการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
3.2.3(2)กิจกรรมรายงานผลการ 
ตรวจสอบข่ อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 

- 
 

- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 

 

 

 



 

แผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวดัลพบุร ี

 ๑๒ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕6๒ ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
      (บาท) 

งบประมาณ 
      (บาท) 

งบประมาณ 
       (บาท) 

  3.3 การส่งเสริมให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

3.3.1  (1 ) ม าตรก ารแ ต่ งตั้ ง 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทํ าแผนพัฒนาอบต.บ านชี 
3.3.1 (2) ประชุมประชาคมหมู่ 
บ้านและประชาคมตําบลประจําป่ี 
3.3.2 (1) มาตรก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ตั ว 
แ ท น ป ร ะ ช า ค ม เข้ า ร  ่วม เป็ น 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3 (1) กิจกรรมการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ ของอบต.
บ านชี  
3.3.3(2)มาตรการตรวจสอบโดยค
ณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และว่ิธีการบริหาร 
กิจการบ านเมืองที่ดีของ องค์การ 
บริหารส่วนต าบลบ านชี  
 
 

- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 

มิติที่ 3 รวม 8 มาตรการ 2 กิจกรรม 5 โครงการ - - - -  

 
 
 
 

4.การเสริมสร้าง 
และปรับปรุงกล
ไกในการตรวจ 
สอบการปฏิบัติ 
ราชการขององค์
กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

 
 
 

4.1 มี ก ารจั ด ว า ง 
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจ เงินแผ่น ดิ น 
กําหนด  

 
 
 

4.1.1(1)โครงการจัดทํารายงาน 
การควบคุมภายใน 
4.1.2(1)กิจกรรมติดตามประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน 
 

 
- 
 
- 
 

 
 
 

 
- 
 
- 
 

 
 
 

 
- 
 
- 
 

 
 
 

 
- 
 
- 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๓ 



 

แผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวดัลพบุร ี

 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕6๒ ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
      (บาท) 

งบประมาณ 
      (บาท) 

งบประมาณ 
       (บาท) 

 4.2การสนับสนุน 
ให้ภาคประชาชนมี 
ส่ วนร่วมตรวจสอบ
การป ฏิ บั ติ ห รื อ 
การบ ริ ห า ร ร า ช 
การตามช่องทางที่
สามารถดํ า เ นิ น 
การได้ 

4.2.1มาตรการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบก าก บดูแลการ 
บริหารงานบุคคลเกี่ยวก บการบรรจุ 
แต่งต้ังการโอนย้าย 
4.2.2(1)กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ ายเงินให้ประชาชนได้รับ 
ทราบ 
4.2.3(1)กิจกรรมการจัดหาคณะ 
กรรมการจัดซ้ือจัดจา้งจากตวัแทน
ชุมชน  

- 

 
- 
 
- 
 
 

- 

 
- 
 
- 
 

 

- 

 
- 
 
- 
 

 
 

- 

 
- 
 
- 
 
 

 

  4.3 การส่งเสริม 
บทบาทการตรวจ 
สอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1(1)กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท องถิ่น  
4.3.2(1)กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก 
สภาท องถิ่นให้มบีทบาทในการตรวจ 
สอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 
 
 

- 
 

- 
 

 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

 

  

  4.4 เสริมพลังการ 
มีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community)และ 
บูรณาการทุกภาค 
ส่วนเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต  
 
 
 
 
 

4.4.1(1)มาตรการเฝ้าระวังการ 
คอร์รัปชันโดยภาคประชาชน  
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

  

มิติที่ 4 รวม 6 มาตรการ 3 กิจกรรม 2 โครงการ - - - -  

  

 

 

 

  ๑๔ 



 

แผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวดัลพบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ตามแผนปฏบิัติการ ฯ 
               

 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวดัลพบุร ี

 ๑๕ 

ส่วนที่ 3 
  

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ 
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํ านาจหน้าที่ ให้บังเกิด 
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
    

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภ่ิบาล  

2. หลักการและเหตุผล  
หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี(GoodGovernance)เป็นหลักสําคัญในการบริหารและการป

ฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริตโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกในการทํางานและ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายใน 
องค์กรได้อีกด้วยจากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทย 
มานานจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังในสถานการณ์วิกฤติ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าวทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหา 
การคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้นต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาค 
ส่วนการเมืองภาคราชการภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจังพร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ 
ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริตควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุน 
การทุจริตคอร์รัปชันทั้งนี้กลไกการนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยความชอบธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบ 
และการตรวจสอบได้ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบ
ริหารจัดการนั้นปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันซึ่งได้วางกรอบ 
การนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆของภาครัฐจึงนับเ
ป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วแต่อย่างไรก็ตาม 
สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ
นั้นปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม 
(Legitimacy)หลักความโปร่งใส(Transparency)หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้(Accountability)หลัก 
ความมีประสิทธิภาพ(Efficiency)และหลักการมีส่วนร่วม(Participation)ดังนั้นการพิจารณาคัดเลือกนําองค์ประกอบ 
หลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานหรือ 
องค์กรใดๆจะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมายวัตถุประสงค์แนวทางหรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถ 
ปฏิบัติเพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ่จึงจัดทําโครงการ 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขึ้น  

 

 



 

แผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวดัลพบุร ี

๑๖ 
 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและ 

จริยธรรม    
2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุ

จริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

4. เป้าหมาย   ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
  องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม  
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  
              4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ  - ไม่ใช้งบประมาณ -   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม   
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไ
ปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
4. ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

   
  
  

 

 



 

แผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวดัลพบุร ี

๑๗ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากั

บกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆให้เป็นคนดีซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสา
ธารณะแก่ประชาชนใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะการจัด 
การทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่26สิงหาคม2551มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่
งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้5ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่4การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้
ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร 
ในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสํานึกที่ดีใน
การปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนจึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจ 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ 
ดําเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  

3.2 เพ่ือให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการเสริม 
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวประชาชน 
และประเทศชาติสร้างจิตสํานึกในการทําความดีรู้จักการให้การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ 
ประโยชน์ร่วมกัน  

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี่ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
  องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ  
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส วนต าบล

บ านชี บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
6.2 จัดกจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคีเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันและเห็นคุณค่าขอ

งการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรมเช่นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือทําบุญถวาย 
ทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  

6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่าง ๆ  

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ  
         4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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๑๘ 
 

8. งบประมาณในการดําเนินการ    
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

9. ผู้รับผิดชอบ  
            สํานักปลัด่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 พนักงานเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนําหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
10.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาจิตใจพัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการสร้าง 

สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติรู้จักการให้และเสียสละเ
พ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล    
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส วน
ต าบลบ านชี 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 

เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทโดยใ
ห้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส วน
ต าบลบ านชีลงวันที่ 1 เดือน ตุลาคม่2560 ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาด ไม่ได้ คือ 
คุณธรรมจริยธรรมเพราะคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงการประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องดีงามทั้งกายวาจา ใจทั้งต่อ 
ตนเองต่อผู้ อ่ืนและต่อสังคมซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเอง 
แล้วการปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพรวดเร็วโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และผู้มารับ 
บริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ัน และไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้น ๆ 
 

 ประกอบกับองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  ได้รับการประเมินคัดเลือกจากสํานั กงาน ป.ป.ช. 
ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดีด้านการป้องกันการทุจริตปี 
พ.ศ.2561 และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคนได้แก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจํารวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทําโครงการอบรม 
คุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี่ดังกล่าวนี้ ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
3.1  เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต  
3.2  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์  

สุขแก่ประชาชน  
3.3  เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
3.4  เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ 

ทับซ้อน  

4. เป้าหมาย      ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี จํานวน  60  คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
                 องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

6. วิธีการดําเนินการ  
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี

โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการ 
ต่อต้านการทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมและมีการศึกษาดูงานหรือทํา 
กิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
                   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณในการดําเนินการ   - ไม่ใช้งบประมาณ -  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ     งานกฎหมายและคด ี สํานักปลัดองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด  

ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชีประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมากกว่าร้อยละ 70  
  ผลลัพธ์  
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี เกิดจิตสํานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของอบต.บ านชี”  

2. หลักการและเหตุผล  ตามที่อบต.บ านชี  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของ ่อบต.บ านชี  พ.ศ.2561
โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัยซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง 
การกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จ งหว ดลพบุรี่เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานอบต.ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง กําหนดให้พนักงานอบต.ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างของอบต.มีหน้ าที่ ดํ าเนินการให้ เป็น ไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์  ส่วนรวม 
และประเทศชาติอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก  ธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่น 
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม9ประการได้แก่ยึดมั่น ในคุณธรรม  และ จริยธรรม,มีจิตสํานึกที่ ดี 
ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับ 
ซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย,ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ รวดเร็วมีอัธยาศัย 
และไม่เลือกปฏิบัติ ,ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จ  จริง,มุ่ ง 
ผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้,ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กรนอกจากนี้สํานักงานก.พ.ได้กําหนด 
แนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรื
อประโยชน์อื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย
ตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมตามนัยหนังสือสํ
านักงาน ก.พ.ที่  นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่  25 ธันวาคม 25 57 ซึ่งอบต.บ านชี  ควรนํา แนวทางการ 
ดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้ เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ โดยอนุ โลมดังนั้น เพ่ือให้ เกิดความ  โปร่งใส 
ในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน อบต.บ านชี่ได้จัดทํามาตรการ“ส่งเสริม การปฏิบัติงาน 
ตามประมวลจริยธรรมของอบต.บ านชี”ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุก ระดับนําไปใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรื
อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล  
3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล 
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของ อบต.บ านชี่เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตาม 
หลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และ 
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจในขอบ 
เขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน และต่อ 
สังคมตามลําดับ  
3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง 
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
            อบต.บ านชี  
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6. วิธีดําเนินการ  
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของ่อบต.บ านชี เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กรข้าราชการทุกคน 
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบ และกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของอบต.บ านชี  เปิดเผยเป็นการทั่ วไป 
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของรา
ชการเรื่องกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ 
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ่่่่่่่่่่่่่่่่4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบ  สํานักปลัด องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
        คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
อบต.บ านชี  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  

2. หลักการและเหตุผล  
  รัฐบ าลภ ายใต้ การนํ าของพล เอกประยุท ธ์  จั นท ร์ โอชา ได้ ให้ ความสํ าคัญ กับ การผลั กดั น  
ให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ  และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้านอันรวมถึงประเด็น 
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐโดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  

 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการ ทุ จริต  โดย เฉพาะเรื่อ งผลประโยชน์ ทั บซ้ อน  (Confl ict o f In te rest) สํ านั ก งาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระ ย ะที่  3  (พ .ศ . 2 5 6 0 -2564 ) แ ล ะ พั ฒ น า เค รื่ อ งมื อ ก า รป ระ เมิ น คุ ณ ธ ร รม แ ล ะค ว าม โป ร่ ง ใส 
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้านอันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กรซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ 
ดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ ตามคู่มือหรือประมวล 
จริยธรรม เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และ เพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้  
เป็นกลไกสําคัญที่จะป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ 
อบต.บ านชีจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเพ่ือเป็น 
ประโยชน์ ในการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้ เกิดความตระหนักถึ งปัญหาในเรื่องดังกล่าว 
รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทย 
ให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
3.1  เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.บ านชี่ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็น 

องค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ ในการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่บุ คลากรให้ เกิดความตระหนักถึ ง 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.บ านชี  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
       อบต.บ านชี  
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6. วิธีดําเนินการ  
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
5. แจกจ่ายให้บุคลากร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
            4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคดี  สํานักปลัดองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลู่ก ฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  

2. หลักการและเหตุผล ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2542 และที่แก้ไข เพ่ิมเติม มาตรา 100 ,103 และ103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัว 
และส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ด้วย 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest”ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปี ที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดํารง  
ตําแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวมจากสถานการณ์ข้างต้นจําเป็นที่หน่วย 
งานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นําสู่การคอร์รัปชันเพ่ือจะได้
หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่าง ๆ ที่นําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะในเรื่อง 
การปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์ส่วนรวม 
รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคมการเมืองและ 
การบริหารที่สําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา ดังนั้น อบต.บ านชี จึงได้จัดทํา 
มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น  

เพ่ือสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส่วนรวมยึดถือหลักจริยธรรม 
และผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญหากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิต 
สํานึกในหน้าที่ที่จะปกป้อง ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมีการใช้อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการ 
ดําเนินกิจกรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้องเหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบ 
ต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ และประชาชน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของ อบต.บ านชี  
3.2  เพ่ือสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส่วนรวมยึดถือหลักจริยธรรม 

และผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญอันจะนํามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใ
นองค์กร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความ เข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
       อบต.บ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  
2. ออกแบบกิจกรรม  
3. จัดเตรียมเอกสาร  
4. ดําเนินการจัดประชุม  
5. สรุปรายงานการประชุม  

 

 



 

แผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวดัลพบุร ี

26 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ   - ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบ  
           สํานักปลัดองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest  
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่ เป็นจํานวนมาก 
แต่การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้ เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของ 
ประเทศไทยมีจํ านวนลดน้อยลง ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อม และระบบนิ เวศต่าง ๆ 
ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน 
จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ 
สมดุลเพ่ิมมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ทรงมีความห่วงใยในปัญหา 
ปริมาณป่าไม้ของประเทศโดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของ 
ประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่าย และประหยัดในการดําเนินงาน 
คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ 
และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทําที่อยู่อาศัย  และจําหน่าย “พอกิน” หมายถึง 
ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอย โดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน 
และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง องค์การบริหารส วนต าบลบ าน
ชี ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ ใกล้ชิด กับประชาชนมากที่สุดได้ตระหนักถึงหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจึงได้จัดทําโครงการส่ง 
เสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ 
ตนเอง  

3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัคร  และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน เพิ่มมากข้ึน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี จํานวน12หมู่บ้าน 

โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น  
4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน  า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส วน

ต าบลบ านชีจํ านวน  12  หมู่ บ้ าน  และพ้ืนที่ ทั้ งหมดใน เขตองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี
โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ   

4.3  ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส วนต าบลบ านชีสมาชิกสภาองค์การบริหาร่
ส วนต าบลบ านชีพนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ผู้นําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น  
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5. พื้นที่ดําเนินการ  
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี และแหล่งน  า คู คลอง 

ในเขตองค์การ บริหารส่วนอบต.บ านชี  

6. วิธีการดําเนินงาน  
6.1 จัดอบรมผู้ เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ 

(กลุ่มรวมทุกชุมชน)  
6.2 จัด เวที ระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้ งกลุ่มพิทั กษ์สิ่ งแวดล้อมประจําชุมชน 

(กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน)  
6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน)  
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม่น  าคูคลองทําความ 

สะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  
6.5 จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม 

สะอาดร่มรื่นน่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป   

6.6จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชนหรือหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
                4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   

8. งบประมาณดําเนินการ  - ไม่ใช้งบประมาณ -  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    

       ส าน กปล ด่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมาก ขึ้น  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ห ลั ก ก ารแล ะ เห ตุ ผ ล /ค ว าม เป็ น ม า  โครงการอบรมให้ ค ว าม รู้ ส ร้ า งอ าชี พ ส ร้ า งราย ได้ ตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงเล็งเห็นสภาพ 
ความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้ งได้พระราชทานแนว ทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ 
นําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากด้อยโอกาสและ 
ยากจนตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศโดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึ
งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” 
ด้วย 

ดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่ งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความ 
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริงโดยมีหลักการสําคัญ 
คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นขั้นตอนตามลําดับความจําเป็นประหยัดการพ่ึงพาตนเองส่งเสริมความรู้และ 
เทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสมนอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถ 
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนสามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และ 
ความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการชุมชน
อบต.บ านชี่จึงจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจ 
พอเพียงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อยด้อยโอกาส 
ทางสังคมและ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในอบต.บ านชี  
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนใน่อบต.บ านชี  
3.3 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ  
3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพใน อบต.บ านชี  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 ่่่่่่่่่่่่่่่่องคก์ารบริหารส วนต าบลบ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ  
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ      เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2564  
  

8. งบประมาณดําเนินการ   - ไม่ใช้งบประมาณ - 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
   งานพ ฒนาชุมชน องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด  
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด  
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้  
10.4 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  

1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วย 
วิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับความสําเร็จทางวัตถุกันมากขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนาศีลธรรม 
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ทําให้ปัญหาต่างๆที่เกิดโดยเฉพาะ 
เยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรมคุณธรรมและบนพ้ืนฐานความกตัญญูเริ่มจากสังคมเล็กๆก่อนคือ 
สถาบันครอบครัวหากได้รับการเรียนรู้อบรมปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่
มีคุณภาพเก่งดีมีประโยชน์เมือ่เป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆเช่นยาเสพติดรักก่อนวัยอันควรปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง  
   ดั งนั้ น  องค์ การบริห ารส วนต าบลบ านชี ่ได้ เล็ ง เห็ น ความสํ าคัญ จึ งได้ จั ดทํ าโครงการคุณ ธรรม 
สานสายใยครอบครัวร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี และ 
โรงเรียนในเขต ่อบต.บ านชี ่โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน 
ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดองและเอ้ืออาทรต่อกันตลอดจนสํานึกดีต่
อบุพการีครอบครัวสังคมและประเทศชาติลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติดและเสริมสร้างความรู้ในเรื่
องโทษภัยของยาเสพติด   

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ 

สามัคคีในหมู่คณะ  
3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม  
3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
3.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สํานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
                 ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี โรงเรียนในเขต่อบต.
บ านชี ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
                โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1  ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน  
6.2  จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
6.3  ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
6.4  ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ  
6.5  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
6.6  ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
6.7  ดําเนินการตามโครงการ  
6.8  ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
              ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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8. งบประมาณดําเนินการ  - ไม่ใช้งบประมาณ -  

9. ผู้รับผิดชอบ  
                      กองการศึกษา่ศาสนาและว ฒนธรรม องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี่ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1  ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  
10.2  ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์  
10.3  ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง  
10.4  ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
10.5  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
10.6  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
  2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร      

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม“ประกาศเจตจํานงต่อต่ าน
การทุจริตของผู่ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

2. หลักการและเหตุผล  คณะกรรมการป.ป.ช.ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่3เริ่มจากปีพ.ศ.2560จนถึงปีพ.ศ.2564ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี 
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความ 
ร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และ 
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกําหนด 
วิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีกา
รรับรู้การทุจริต(CorruptionPerceptionsIndex:CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับ 
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤ
ติกรรมแตกต่างจากที่ เป็นอยู่ ในปัจจุบัน ไม่ ใช้ตําแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริ ตประพฤติมิชอบโดยได้กําหนด 
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้    

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลัก  

การกระจายอํานาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ 
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิส
ระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและ 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสิน 
ใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมาย 
กําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหาที่ได้สร้างความ 
ขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด 
ขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกันเพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก 
และมากกว่าคนทํ างานในหน่ วยราชการอ่ืน  ๆจึ งมี โอกาสหรือความเป็ น ไป ได้สู งที่ คนทํ างานในท้องถิ่ น 
อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่าแม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้ 
อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนและมูลค่าของความเสียหายของรั
ฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการ 
ทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันก
ารทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลั
กการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานใน 
การป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป   
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3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ   
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่ อต้านการทุจรติ ของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  

   4.3 แผนปฏิบ่ ติการป้องกันการทุ่จริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเม่ืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
6.3 จดั ตั้งคณะทํางานการจ่ ดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.5 จ่ ดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป่ องก นการทุจริต  
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบ่ ตกิารป้องกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
                4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบ   
   สํานักปล่ ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1  ผลผลิต  

- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ   
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต านการทุจริตของผู่ บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร่ิต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ  

10.2  ผลลัพธ  ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของบุ
คลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ บรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน  

  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัตติามระเบียบ)  

2. หลักการและเหตุผล พนักงานอบต. ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ่อบต.บ านชี เป็นบุคลากรที่มี 
ความสําคัญต่อองค์กร โดยการ ขับ เคลื่ อนการพัฒนางานของอบต.ให้มีศักยภาพ โดยมุ่ งผลสัมฤทธิ์ 
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กร  จะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม มาจาก 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐาน  ในการทํางาน 
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนา  
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น 
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย 
ที่ กํ าหนดให้ การปฏิบัติ งานตามอํานาจ หน้ าที่ ของอบต.ต้องเป็ น ไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยวิธีการบริหารกิจการบ้ าน เมืองที่ ดี  และคํ านึ งถึ งการมีส่ วนร่วม ของประชาชนในการต รวจสอบ  
การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด 
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประกอบกั บ  ป ระกาศคณ ะกรรมการพนั ก งาน อบต .จ งห ว ดลพบุ รี  เรื่ อ ง หลั ก เกณ ฑ์ และเงื่อน ไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ่อบต.และประกาศคณะกรรมการพนักงาน ่อบต.จ งหว ดลพบุรี เรื่อง 
มาตรฐานทั่ ว ไป เกี่ ย วกับ จริ ยธรรม  ของพนั ก งาน อบต . ลู กจ้ างป ระจํ า  และพนั ก งานจ้ าง  ดั งนั้ น 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใส 
ในการบริหารงานบุคคล ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของอบต.  
3.2 เพ่ือให้การปฏิบ่ ต่ิงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบ่ ต่ิงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจร่ิตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
3.4 เพ่ื อปรับปรุงกลไกการปฏิบั ต ่ิราชการด้ านบริหารงานบุ คคลของ ่อบต .ให้ มี ประสิทธิภ าพ 

ได้คนดคีนเก่งเข้ามาทํางาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของอบต. จํานวน  1  มาตรการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
  สํานักงาน่อบต.บ านชี  
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6. วิธีดําเนินการ  
6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบรหิ ารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตําแหน่ง/เง่ินเดือน 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จ งหว ดลพบุรี ่เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของ่อบต. พ.ศ.2560  

6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
                4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบ   
                สํานักปล่ ด องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1  ผลผลิต  

- มีมาตรการดําเนินงานด้านบร่ิหารงานบุคคลของอบต.จํานวน 1 มาตรการ  
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบตั  ิงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

10.2 ผลลัพธ  ์ 
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ไม่น้อยกว่า 90 %  
- บุคลากรของอบต.มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่่ ากว่าระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลของอบต.มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

1. ชื่อโครงการ/ก ิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “ควบคุ่มการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง เดียวกัน 
และสอดคล้องกับการปฏิบัติ งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึ งมีกิจกรรม  
ควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการ 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบและมีความจําเป็น 
ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 

และหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง  
3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  บุคลากร ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
   กองคลัง องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
  จัดทํ าทะเบี ยนคุม เงิน รายจ่ ายตามงบประมาณ แยกหมวดรายจ่ าย  แยกแผนงาน  แยกประเภท 
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบ   
             กองคลัง องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1  บุ คล ากรฝ่ ายบัญ ชี  กองคลั ง  มี ค วามรู้ ค วาม เข้ า ใจ ในการปฏิ บั ติ ต ามระ เบี ยบ  ป ระกาศ  

และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
10.2  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป  

ในทิศทางเดียวกัน  
10.3  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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1. ชื่อโครงการ/ก่ิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งกําหนดให้ มี 

การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อํานวยการงานพ สดุและทร พย์สิน  
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็ นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน 

งบประมาณ  
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานพ สดุและทร พย์สิน องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดควา

มคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน  
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1. ชื่อโครงการ/ก่ิจกรรม/มาตรการ  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เนื่องจาก อบต.บ านชี มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง 

ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่่อบต.จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถ  
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย 
ที่ กํ าหนดให้ การปฏิ บั ติ งานตาม อํานาจ  หน้ าที่ ของอบต .ต้ องเป็ น ไป เพ่ื อประโยชน์ สุ ขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการเปิ ด เผยข้ อมู ลข่ าวสาร ป ระกอบกับมาตรา 50  (9 ) ที่ กํ าหนดให้ อบต .มี  อํ านาจหน้ าที่ อ่ื น 
ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ อบต. ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 23 
ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์ 
และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชนคุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับ 
ประกอบกัน  

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ อบต.เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของอบต.
ทุกโครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ื อให้ ประชาชนได้ รับทราบข้อมูลข่ าวสารเกี่ ยวกับการจัดซื้ อ  – จั ดจ้ างตามโครงการ 

และกิจกรรมต่างๆ ของอบต.  
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของอบต.ที่ดําเนินการตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 อบต.บ านชี และชุมชนต่างๆ ภายในเขตอบต.บ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้  
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของอบต. ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   - ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบ   
 กองคลัง องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
10.2 ผลลัพธ์  
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ 

ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน  เพ่ือให้เกิดความ 
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 อบต.บ านชี บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดนดําเนินการ  
จัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน อบต.บ านชี 
เป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารป ระช าชน ใน ก ารติ ด ต่ อ  ส อบ ถาม ข้ อมู ล  ยื่ น คํ าขออนุ มั ติ  อ นุ ญ าต ใน เรื่ อ งที่ เป็ น  
อํานาจหน้าที่และภารกิจของอบต. ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ 
โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการ  
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการ  
ของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิว 
อัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวย 
ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  

 นอกจากนี้ อบต.บ านชี ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
ของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้มาตรฐานทั้ ง 17 ประเด็น  (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้ า, 
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้ านระบบ ระบายน  า , ด้านน  า เพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , 
ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่ งเสริมผู้สู งอายุ , ด้านการ ส่ งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้ านงานสาธารณสุข , 
ด้ านการส่ งเสริมการพัฒ นาสตรี , ด้ านการส่ ง เสริมอาชีพ , ด้ านการป้ องกันและ บรรเทาสาธารณ ภั ย , 
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น , ด้ านการส่งเสริมการท่องเที่ ยว , ด้ านการ 
จั ด ก า รท รั พ ย าก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม , ด้ า น ศึ ก ษ า  แ ล ะ ด้ า น ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ 
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกํ าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน  า 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้ งแต่ แหล่ งกํ า เนิ ด  การจัดการน  า เสี ย  แผนพัฒ นาเศรษฐกิจพอเพียง 
และกิจกรรมเพ่ื อป้ องกันและแก้ ไขปัญ หายาเสพติด ใน พ้ืนที่ ) โดยในขั้ นตอน กระบวนปฏิบั ติภ ารกิ จ 
คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน 
ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน     

3. วัตถุประสงค์  
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน  

ไม่เลือกปฏิบัติ  
3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึ งพอใจ 

โดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย อบต.บ านชี  
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6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน 

และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, 
ด้านระบบระบายน  า , ด้ านน  า เพ่ือการบริโภค, ด้ านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, 
ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา 
และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน 
การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน  าการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน  าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม   

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   - ไม่ใช้งบประมาณ-   

9. ผู้รับผิดชอบ   
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่  

เลือกปฏิบัติ  

10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 อบต.บ านชี มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ของอบต. 

ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อบต.พ.ศ.2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการ 
กระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย กําหนดให้เป็นหน้าที่ของ
อบ ต .แ ล ะ ใน ก ารป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ นั้ น ต้ อ ง เป็ น ไป เพ่ื อป ระ โยช น์ สุ ข ข อ งป ระช าช น  โด ย คํ านึ งถึ งก า ร 
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จ าก ภ า รกิ จ ห น้ า ที่ ใน ก าร จั ด ทํ าบ ริ ก า ร ส าธ า รณ ะ ให้ แ ก่ ป ระ ช าช น ใน ท้ อ งถิ่ น  นั้ น  อบ ต .ในฐานะ 
ผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้ รับบริการหรือไม่ 
การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึ งต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการ  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของ
อบต.ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ป ระช าช น  ก ารต รว จ ส อบ แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ ร าช ก าร  แ ล ะก าร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ข่ า ว ส าร 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ.2546 มาตรา 6 
ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข  ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก 
และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือจ งหว ดลพบุรี ที่แจ้งให้อบต.ดําเนินการสํารวจ 
ความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจาก ่อบต. ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ 
การให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างอีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้าง ความโปร่งใสในการให้บริการ 
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา   

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 

โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน  
3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด  

หรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตอบต. จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 พ้ืนที่ในเขต อบต.บ านชี  
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6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่ 

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตอบต.ตามรูปแบบที่กําหนด  
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้อบต.ทราบ  
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน  
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน   

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ 

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบัติ ราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ งบประมาณ 15,000.- บาท/ปี  

9. ผู้รับผิดชอบ   
 สํานักปลัด องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิตผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของอบต. จํานวน 1 ฉบับ  
10.2 ผลผลิต  
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน   
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริ การประชาชน 

รายละเอียดที่ เกี่ ยวข้ องในแต่ละขั้ นตอน  เปิ ด เผย ณ  ที่ ทํ าการและในระบบ เครือข่ ายสารสน เทศ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น ดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2545 

ซึ่ งเป็นกฎหมายที่ เป็น ที่ มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า 
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น 
การกระจาย อํานาจตัดสิน ใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน ” 
และเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าว 
จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎี
การนี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการ 
ตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน อบต.บ านชี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน 
ตามอํานาจหน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไปเพ่ือ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการ  จึงเป็นงานบริการ 
แบบหนึ่ งของระบบการบริการสาธารณ ะ ที่ ผู้ บ ริห ารและ พนั กงา นทุ กท่ านจะต้ องร่ วมกันปรับปรุ ง 
และแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชน  
มารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ 
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในเขต อบต.บ านชี ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน  

ผู้มาติดต่อขอรับบริการ  
  

3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ  
วัดผลการดําเนินงานได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   ประชาชนในเขตอบต.บ านชีและผู้ที่มาติดต่อราชการกับอบต.บ านชี  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 สํานักงาน่อบต.บ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน  

ทราบโดยทั่วกัน  
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6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
6.4.3 จดัทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
6.4.6 จัดทําคําสั่ งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ 

ประชาชนทั้งเวลาทําการช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการเพ่ือนําจุดบกพร่อง  

ในการจัดทํา 
โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผลต่อไป  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

8. งบประมาณดําเนินการ   - ไม่ใช้งบประมาณ -  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด อบต.บ านชี กองคลัง กองช่าง อบต.บ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชน  

ผู้มาติดต่อขอรับบริการ  
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ  

ดําเนินงานได้  
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
  การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น 

ก็เพ่ือเป็นการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก 
/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ   

 ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคม  และทันต่อสถานการณ์ที่ 
การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย  
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น  
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ านชี ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย 

กําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

4. เป้าหมาย  
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ปลัดองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี รองปลัดองค์การ

บริหารส วนต าบลบ านชี หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด

องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี รองปลัดองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอน 
การปฏิบัติราชการ  

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
6.3 สําเนาคําสั่งฯแจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ปลัดองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี 

รองปลัดองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส่วนราชการทุกส่วน  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว และรวดเร็วตลอดจนการ 

อํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายก อบต.  

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของนายก่

อบต.ไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้ าที่ของนายก่อบต.เอาไว้ 
การที่ นายก่อบต.จะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ  ในขั้นตอน 
ต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อบต.จึงได้กําหนดมาตรการ ให้มีการมอบอํานาจ 
ของนายก่อบต. ให้รองนายก่อบต. ปลัด อบต. และรองปลัด่อบต. ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก่อบต.  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิ จต่าง  ๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี  
3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 อบต.บ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายก่อบต.เสนอ นายก่อบต.พิจารณา  
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก่อบต.ให้รองนายก่อบต. ปลัด อบต. และรองปลัด อบต. 

ปฏิบัติราชการแทน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    สํานักปลัดองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
 อบต.บ านชี เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ 

ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของ  อบต. ทั้ งที่ เป็นหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัติ่อบต. พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้อบต.มีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย 
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ่อบต.นั้น มักจะประสบ 
ปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับ  ฝ่ายบริหาร 
ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  
ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความ ล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  
ของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงาน 
ตามอํานาจ หน้าที่ของอบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา6 และมาตรา 37 
ที่กําหนดให้การบริหาร ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน 
การปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้นายก่
อบต. มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของอบต. มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายก่
อบต.ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ของอบต. และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานอบต. และลูกจ้างของ
อบต. มาตรา 48 วีสติ นายก่อบต.มีอํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายก่อบต.ที่ได้รับแต่งตั้ง 
ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายก่อบต.ได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดอบต.เป็นผู้บังคับบัญชา 
พนักงานอบต. และลูกจ้างอบต.รองจากนายก่อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของอบต.ให้เป็นไป 
ตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายก่อบต.มอบหมาย ประกอบกับ ประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานอบต.จ งหว ดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.
จ งหว ดลพบุรี  

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ 
ของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ 
การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ของอบต.ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชน  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
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4. เป้าหมาย  
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก่อบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 

ประกอบด้วย นายก่อบต.มอบหมายให้รองนายก่อบต. นายก่อบต.มอบหมายให้ปลัดอบต. รองปลัด่อบต. 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด่อบต.มอบหมายให้รองปลัด อบต. และปลัด อบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 สํานักงาน อบต.บ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  

สั่งการ  
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ  
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 หัวหน้าสํานักปลัด่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  
  มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์  
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นทีป่ระจักษ์  

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
   

1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น  

2. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งอบต.ได้กําหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติ 
เป็นประจําทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จ 
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว ไทยอย่าง นานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ 
ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของ  
พ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ่อบต. พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให้่อบต.มีหน้าที่ส่งเสริม 
การพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับอบต.มีแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง 
กับสํานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่อง 
เชิดชู เกียรติผู้ ที่ มีความซื่ อสัตย์  สุ จริต  มีคุณ ธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชู เกียรติผู้ที่ ให้ ความช่วยเหลือ  
กิจการสาธารณะของท้องถิ่น  ดังนั้น อบต.จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่น 
ในพ้ืนที่่อบต. เพ่ือมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้  
ตระหนักถึงหน้าที่อันสําคัญยิ่งของพ่อ และแม่ ที่สําคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  

4. เป้าหมาย  จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 90 คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
    สํานักงานอบต.บ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดี เด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้ 

รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ  
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตอบต. จํานวน 12 ชุมชน เพ่ือให้ 

แต่ละชุมชนดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังอบต. เพ่ือให้ 
คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากชุมชน
ต่างๆ ภายในเขตอบต.  
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6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อ 
ให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ  

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน 2 
ครั้ง/ปี โดยเชิญผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   - ไม่ใช้งบประมาณ -  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองการศึกษา่ฯ องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
10.1 ผลผลิต  
- มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย  
10.2 ผลลัพธ์   
- พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี - มีพ่อแม่ดีเด่น 

ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น  

2. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 

และระลึกถึงความ เป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา และจัดตั้งขึ้น 
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิม  
พระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญ 
พระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้ พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี 
เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคู่ ไปกับการสร้างความเข้มแข็ง  
ให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศ ที่เจริญแล้ว  

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให้อบต.มีหน้าที่ส่งเสริม 
การ พัฒ นาเด็ก  สตรี  เยาวชน ผู้ สู งอายุ  และคนพิการ ประกอบกับ อบต.มีแนวทางในการปฏิบัติ งาน 
ให้สอดคล้องกับสํานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  การบริหารราชการ 
เพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือ 
กิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

 ดังนั้น อบต.จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดี เด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดี เด่น 
ให้กับสตรีที่มี คุณสมบัติ ดังนี้  

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
2. เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป  
3. เป็นผู้ทํ าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 

การสาธารณสุข สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคม และสมควรเป็นแบบอย่าง 
แก่คนทั่วไป  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง  

ภาคภูมิใจ   

3 .2  เพ่ื อยกย่ องเชิ ดชู เกี ยรติ สตรีที่ ป ระพฤติป ฏิ บั ติ ตนที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อสั งคม ให้ มี ขวัญ 
และกําลังใจในการบําเพ็ญตน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป  

4. เป้าหมาย  มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จํานวน 12 คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 อบต.บ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก 

ให้เป็นสตรีดีเด่นประจําปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  
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6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรี่อบต.บ านชี่ทราบทั่วกัน เพ่ือให้แต่ละ 

ตําบลดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังอบต. เพ่ือให้ 
คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบ ติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต ละ
ตําบลภายใน เขต่อบต.  

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อ 
ให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ  

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคณุ ให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบ่ียบฯ ในวันสตร่ีสากล จํานวน 
1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายก่อบต.บ านชี่เป็นประธานในพิธี  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธ  ิ์ 
10.1 ผลผลิต  
- สตรีดีเด นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
10.2 ผลลัพธ  ์ 
- สตรีดีเด่นผู้ได่ ร บการเชิดชูเกียรต่ิมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี 

ปรากฏต่อสังคมต อไป  
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น   

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์  
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของอบต.บ้านช ี 

2. หลักการและเหตุผล  
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน  อันสําคัญ 

ในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิต  ตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ  เพ่ือส่วนรวม 
ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจ  ในการปฏิบัติงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่างแก่ประชาชน อบต.บ านชี ผู้ที่ทํา คุณประโยชน์ 
หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของ อบต.บ านชี อย่างสม่ าเสมอ อบต.บ านชี จึงจัดกิจกรรมยกย่อง และเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ อบต.บ านชี โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคล 
ผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์ให้กับ อบต.ที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคล ตัวอย่าง และจัดกิจกรรม 
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต่อบต.บ านชี่มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ่อบต.บ านชี  
3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต่่

อบต.บ านชี ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต ่อบต.บ านชี่มีค่านิยม 

ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตอบต.บ านชี  
- ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของอบต.บ านชี  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 พ้ืนที่ในเขต อบต.บ านชี อําเภอบ านหมี่ จ งหว ดลพบุรี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์การ

พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง  
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู เกียรติ  และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดี เด่น  

ที่ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   

8. งบประมาณดําเนินการ  - ไม่ใช้งบประมาณ -  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม 

ในกิจกรรมของ อบต.บ านชี  
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต  อบต.บ านชี มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า 

ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวดัลพบุรี 

57 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  

2. หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน  

ร่วมตามที่ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรที่ให้ การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็น ขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  

 กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ระดับหมู่บ้านเข้ารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุใน  
ทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืน 
ในชุมชน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ ให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป  
3.3 เพ่ื อ เป็ นขวัญ และกํ าลั งใจ ให้ บุ คคล  เด็ กและเยาวชน  ร่ วมสนั บสนุ นและส่ งเสริมการ 

ดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย  เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีอบต.บ านชี  

5. สถานที่ดําเนินการ  ศาลาเอนกประสงค์ อบต.บ านชี อําเภอบ านหมี่ จ งหว ดลพบุรี 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
6.2 ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ  

ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้  
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)  
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)  
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)  
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน่ดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน)  
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)  
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส าน กปล ด่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็น  
แบบอย่างกับประชาชน  



 

แผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวดัลพบุรี 

58 

 2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐก่ิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล  
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัส  ชี้แนะแนว 

ทางการดําเนินชีวิตแก่  พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย  าแนวทางการ แก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้ 
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน  เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภค 
โดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือ การบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้  
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสู งขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ 
ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก 
สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ 
ให้เกิด ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย 
และที่สําคัญ สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจาก  
การบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง 
และปริมาณน  าฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ทําให้เกษตรกรในพ้ืนที่ ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถ  
ทํานาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน  า ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกร เหล่านี้จะอาศัยน  า
จากชลประทาน \ในช่วงแรกของการปล่อยน  าจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และ 
ได้ดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพื้นที่การทํานาปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี       
ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่ งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น  า
น้อยเพ่ือปลูก ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่  
หันมาปลูกพืชใช้น  าน้อย แทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น  าน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พื้นที่ทําน  า 1 ไร่ ใช้
น  า 1,738 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ พ้ืนที่ปลูกสับปะรด 1 ไร่ ใช้น  า 583 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของ 
การดําเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่ตําบลหนองตาแต้มอย่างยั่งยืน  
องค์การบริหารส วนต าบลบ านชีได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก 
การดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา ่อบต.
บ านชี คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน  าและต้นทุน 
ในการใช้จ่ายลงได้ และ สามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกร  
ในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร จัดการน  าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน  าต้นทุนและ 
สถานการณ์ ที่ เกี่ ยวข้องเพ่ือ เป็ นตั วอย่ าง ตลอดจน สามารถถ่ายทอดความรู้  เพ่ื อช่ วยเหลือเกษตรกร 
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติ  
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมา  
จากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทาง ปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย  
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3. วัตถุประสงค่์ 
  เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัตติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 

ประจําศูนย์เร่ียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธ่ิต เกษตรผสมผสาน ถ่ ายทอดให้แก่เกษตรกร  

4. สถานที่ดําเนินการ  ศูนย์เรียนรู้โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐก่ิจพอเพียง  

5. วิธีดําเนินการ  
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําอบต.บ านชี  
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 25๖๑  
5.3 มอบใบประกาศน่ียบัตร และแต่งตั้ งให้ เป็นวิทยากรประจําศูนย์ เรียนรู โครงการอันเนื่ องมา 

จากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน  
5.4 ประชาส่ มพันธ์ศูนย์เรียนรู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร  ิศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน  
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเน่ินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพ่ียง  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7. งบประมาณดําเนินการ    - ไม่ใช้งบประมาณ -  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  สํานักปล ด องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

9. ตัวช้ีวัด  
9.1 ตัวชี้ วัดที่  1 ระดับความสําเร็จของ เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก  

พระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกร 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้า ศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน  

10. ผลลัพธ  ์ 
10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้ 

เกษตรผสมผสาน ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของอบต.บ านชีได้  
10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้  

เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร  
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 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  

2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี    

  

1. ชือ่โครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัต่ิราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล  
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ  

ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง  
ของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล 
หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่  นําไปสู่การปรับเป ลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ 
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนัก  
ถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็น  
สิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่  องค์กร 
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริต  อันจะส่ง 
ผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ   

ดังนั้น อบต.บ านชี จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการ 
ประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการ  
พัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร  

กิจการบ้านเมืองที่ดี  
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ   
 อบต.บ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดั

ชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ- 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัต่ิราชการขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี”  

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5 ) พ .ศ. 2545 มาตรา 3/1 

บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่  ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  
ให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่า  
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ ใน 
การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติ  
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ  ของประชาชน 
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด  

 องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี่จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี กับปลัดองค์การบริหาร
ส วนต าบลบ านชี และหัวหน้าสํานัก ปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผล  
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด  
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลง  

การปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561  
3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐาน  ของตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดั บสํานัก/กอง/ฝ่าย  
องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทํา 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
ดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจ 
ตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
กับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อม  
คณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6)   การพัฒนาความรู้ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
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5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548  

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น   
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ  

ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น  
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 

เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกํากับ  
ดูแลและตดิ ตาม ผลการดําเนินงานดังกล่าว  

1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้ วัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
หรือตัวชี้วัดที่กําหนด  

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ  

ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม  5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก  4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี  3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้  2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง  1 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาคร่ ฐ และองค ์กรอิสระ”  

2. หลักการและเหตุผล  
  กล ไกการกํ ากั บ ดู แลองค์ ก รป กครองส่ วน ท้ อ งถิ่ น ต ามกฎ ห มาย  อ งค์ ก รป กครอ ง 

ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้ อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด  
และนายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไป  ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
และมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย   

 กลไกองค์ ก ร อิส ระเพื่ อต รวจส อบการใช้ อํ าน าจขององค์ ก รปกครองส่ วน ท้ อ งถิ่ น 
ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ  
เพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง 
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ  
ดังนั้น อบต.บ านชี่จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ 
ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์ก

รปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของอบต.บ านชี จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 

เป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 อบต.บ านชี  

6. วิธีดําเนินการ   ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดู่และองค่์กรอิสระ อาทิ  
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
- การรับการตรวจจากคณ ะทํ างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏ ่ิบ ติราชการประจํ าปี 

หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด    
-  การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ- 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 อบต.บ านชี ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคมุ ดูแลการปฏิบัติราชการของ ่อบต.บ านชี จาก     

หน่ วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ  
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2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน 
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ    

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วย อบต.บ านชี มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเปิด 

โอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียน ผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  

 ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข ความเดือดร้อน 
ของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจํา ่อบต.บ านชี 
รวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของอบต.บ านชี ขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการใน กรณีได้รับทราบ 
หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ   
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามข้ัน

ตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 อบต.บ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของ่อบต.บ านชี  
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดํา

เนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส 
และเป็นธรรม  

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของอบต.บ านชี่ให้ 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงานสามารถ  
เข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ่อบต.บ านชี 

ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของ่อบต.บ านชี่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ และหล่ กเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณี มีบุคคลภายนอกหรือประชาชน 
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ”  

2. หลักการและเหตุผล  
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข  

ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง  
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ  
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้น 
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง  
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มี  การบริหารราชการ 
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย 
สําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับ เคลื่ อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ในการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี 
จึ ง ได้ จั ดทํ าม าตรการการดํ า เนิ น การ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ ง เรี ยน  กรณี มี บุ คคลภ ายนอกหรือป ระชาชน 
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ านชี ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้อง เรียน 
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่าย  
ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริต หรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจ 
ที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  

3. วัตถุประสงค่์ 
3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากร 

ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม  

4. เป้าหมาย  
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรทางการศึกษา 

ในองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี อําเภอบ านชี จ งหว ดลพบุรี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ

ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการ  ตามอํานาจ 

หน้าที่โดยมิชอบ   
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6.3  กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และพัฒนา 
ช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมู ล เพ่ือเป็นหลักประกัน และสร้างความมั่นใจ 
แก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  

 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน   

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

      งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ผลลัพธ์  
- ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่  
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่ เป็นการอํานวยความสะดวก 
แก่ประชาชนได้มี ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปร่ บปรุงศูนย์ข้อมู่ลข่าวสารของ อบต.บ้านชี่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงาน ของรัฐ 

ต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ ที่ทําการของ 
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี 
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น 
เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด อบต.บ านชี่จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชน เข้าตรวจ 
ดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร่อบต.บ านชี ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม่อบต.บ านชี 
โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดู ได้  เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้ สิทธิ และหน้าที่ ของตนอย่างเต็มที่ 
ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์  
ของตนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือน  

ข้อเท็จจริง   
3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของอบต.บ านชี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ านชี จํานวน 1 แห่ง  
  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บ านชี (ภายในศูนย์บริการร่วม อบต.บ านชี)  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบั งคับที่  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด   

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส าน กปล ด่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บ านชี  
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้   

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมล ูข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย”  

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้  

หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจ 
หน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  ดังนั้น อบต.บ านชี จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่สําคัญ 
และห ล ากห ลาย ”  ขึ้ น  เพ่ื อ ให้ ป ระชาชนส ามารถตรวจสอบ การป ฏิ บั ติ ร าช การต าม อํ าน าจห น้ าที่ 
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของอบต.บ านชี ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต         มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่  และเข้าถึงได้โดยสะดวก                      
มากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขต อบต.บ านชี  
6. วิธีดําเนินการ  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้ งในและนอกพ้ืนที่  ได้แก่ - 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

- งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
- แผนการดําเนินงาน - แผนอัตรากําลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส าน กปล ด่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10 .ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเง่ิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน ของอบต. 
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

2. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้ เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก  

ในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกัน  
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  

3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน  

ของภาครัฐเพ่ือ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ เสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ ายในการติดตามและตร วจสอบการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ 
ในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ  
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนภายในเขตอบต.  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 อบต.บ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดหาพัสดุต่ างๆ รวมถึ งการประชาสัม พันธ์ เกี่ ยวกับการชํ าระภาษีท้ องถิ่ น  และการรับ เรื่องร้องเรียน  
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.บ านชี และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
อบต.บ านชี  

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

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน 

ของ อบต. ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ 
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน    

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของอบต.บ้านชี”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้  

หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น  โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  

 ดังนั้น อบต.บ านชี จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน  
ผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วย  
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข 
โทรศัพท์เฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชน  
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของอบต.บ านชีได้ง่ายและ 
สะดวกมากขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตอบต.บ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวก แก่ประชาชน ได้แก่ – 
บอร์ด หน้าสํานักงานอบต.บ านชี  

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.บ านชี ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชน 

สืบค้นได้เอง - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน  /การจัดแถลง 

ข่าว - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- รายการ TV  
- รายการทาง Youtube ออนไลน์  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส าน กปล ด องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน    
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาส่ มพันธ์  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก  

เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ 
ดําเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ  สรุปเพ่ือให้ความรู้ 
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ 
และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ อบต. ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม 
/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ป ระชาชนเข้าถึง 
และมีส่วนร่วมรับรู่ ในภารกิจของ อบต. จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ 
การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับ  
และให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของอบต.ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆได้แก่         

สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ่อบต.อย่างถูกต้อง 

และโปร่งใส  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของ อบต.  
4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่าง อบต. สื่อมวลชนและประชาชน  

4. เป้าหมาย   เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของอบต.บ านชีให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง  
4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของอบต.  
4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  
4.3 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์่อบต. และคู่มือการให้บริการประชาชน  
4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของ อบต.  
4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์  
4.6 จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  
4.7 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน  
4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน  
4.9 จัดทําของที่ระลึก  
4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่  
4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์  
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
4.13 จัดทํา spot  
4.14 เสียงตามสาย  
4.15 อ่ืนๆ   
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5. พื้นที่ดําเนินการ  

 ในเขต อบต.บ านชี  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
6.2 ดําเนินการประชุม  
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ  
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของอบต.  
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ  - ไม่ใช้งบประมาณ - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส าน กปล ด องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ใช้ แ บ บ ส อบ ถ าม ค ว าม พึ งพ อ ใจ ใน ก ารดํ า เนิ น งาน ข อ ง  อบ ต .บ าน ชี  ซึ่ ง อ อ ก แ บ บ โด ย 

คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา่อบต.บ านชี่เป็นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของ  อบต.และมีความพึงพอใจในสื่อเอกสาร 

ในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย 
ของประชาชนในท้องถิ่น    

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน/หมู่บ้าน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ  

กระบวนการทํางาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการ 
จัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ  ซึ่ งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน อบต.บ านชี  ได้ดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคม 
แผนแม่บทชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2561 เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของอบต.บ านชี ประจําปี พ.ศ. 
2561 – 2564 รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของอบต.ในปีถัดไปกองสวัสดิการ สังคม 
อบต.บ านชี จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปี พ.ศ. 2561 ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและวางแ

ผนพัฒนาท้องถิ่น  
3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน  
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของอบต.  
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ 

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปก

ครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 12 ชุมชน ในเขต อบต.บ านชี 

สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชนเพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต.  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 อบต.บ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ  
6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
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6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด  
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 จัด เวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน 12 ชุมชน 

ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ     -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส าน กงานปล ด องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีอบต.  
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.บ้านช ี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 อบต.บ านชี เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ 

ประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระ  
ของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และเป็นการอํานวย 
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อบต.บ านชี จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงาน อบต.บ านชี  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของ่อบต. กับประชาชนในพื้นท่ี  

4. เป้าหมาย  
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ หรือผู้มีส่วนได้ 

เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพสามารถดําเนินการแล้วเสร็จ  
ภายในระยะ เวลาที่กําหนดสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ  
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
และมีการจัด เตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  

5. วิธีดําเนินการ  
5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
5.3 นํ าเรื่องเสนอคณะผู้ บริหารพิจารณาสั่ งการเจ้ าหน้ าที่ ผู้ เกี่ ยวข้อง เพ่ือแก้ ไขปัญหาตาม 

ความจําเป็นและเร่งด่วน    
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง 

ร้องทุกข ์/ ร้องเรียน ดังนี้  
6.1 สํานักงานอบต.บ านชี  
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 036-798 503 ทางโทรสารหมายเลข 036 -798 504  
6.3 ทางเว็บไซต์  - 
6.4 ทางไปรษณีย์ 15180 

7. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

 

 

 



 

แผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวดัลพบุรี 

77 

 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี  

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการดําเนินงานของอบต.บ านชี 

9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก    

1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.บ้านช ีเคลื่อนที่  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 อบต.บ านชี่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชน 

ในด้าน ต่างๆ ที่ อยู่ ใน อํานาจหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว  และลดภาระ 
ของประชาชนเป็นสําคัญ  

 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดทํา โครงการอบต.บ านชีเคลื่อนที่ เพ่ือสํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้  อบต.
ดําเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการด้วยตนเอง  
หรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดใน  
อัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน ่อบต. 

ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  
3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของอบต.กับประชาชนในพื้นที่  

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
 นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของ อบต. ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขต

อบต. ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน   

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 กําหนดให้ออก อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขต  อบต.บ านชี 

โดย แบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง   

6. วิธีดําเนินการ  
1.   จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการแก่  

ประชาชนในเขตอบต.ทั้งหมด  
4. กําหนดสถานที่  วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  (ร่วมกับงานสว สดิการส งคมในการ 

ประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
6. วิธีดําเนินการ  

1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
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3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้ 
บริการแก่ประชาชนทั้ง 12 ชุมชน  

4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม 
ในการประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน)  

5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน  
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
7. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน   

7. ระยะเวลาดําเนินการ  กําหนดออกให้่อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
ในเดือนมีนาคม 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ - ไม่ใช้งบประมาณ -  

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขต่อบต. ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก 

รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของ อบต.บ านชีอย่างทั่วถึง  
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขต อบต. มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.

ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของ่อบต. และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน  
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ 
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์    

  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม  อบต.บ านชี เป็นส่วนงานที่มี อํานาจหน้าที่ โดยตรงในการดูแล 

ด้านการสาธารณสุข และสิ่ งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ซึ่ งมุ่ งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ ในสภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดี เอ้ือต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น 
เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น 
กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม จึงมีหน้าที่เร่งดําเนินการตรวจสอบ และแก้ไขเหตุเดือดร้อน 
รําคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว   
3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
3.3 เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่  

4. เป้าหมาย  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพื้นท่ี่อบต.บ านชี  

5. วิธีดําเนินการ  
5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ (เจ้าหน้าที่ภายใน

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม)  
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ  
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์่อบต.บ านชี  
5.4 ดําเนินการออกตรวจ พ้ืนที่ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และนํ าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร  

พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน  
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง 

ร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค   

7. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส าน กปล ด่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่า 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน  
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ดําเนินงานของ่อบต.บ านชี  

9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน  
/ร้องทุกข์  

9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข่์ร บทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว  
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน

ร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  

4. เป้าหมายการดําเนินการ   ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

6. วิธีการดําเนินการ   ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานกฎหมายและคดี่สํานักปลัด่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

9. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์  
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ   

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต่  งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.บ านชี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโคร งสร้าง ขององค์กร 
จัดทําแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้  อบต.บ านชี ในฐานะ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ อบต. มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 อบต.บ านชี โดยงานวิชาการและแผนงาน 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา่อบต.บ านชี ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของอบต.และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง 

ความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.บ านชีและแผนพัฒนาสี่ปี่อบต.บ านชี ให้สอดคล้องกับ 
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมอบต.ฯ และคณะกรรมการพัฒนาอบต.บ านชีกําหนดด้วยความถูกต้องโปร่งใส 
และสุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา่อบต.บ านชี จํานวน 12 คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
อบต.บ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมอบต.  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.บ านชี บางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการดํารง 

ตําแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนด ในวันที่ 16 กันยายน 2558 อบต.จึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคล ใน 
ตําแหน่งดังกล่าวมาดํารง ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา่อบต.บ านชี แทนกรรมการฯ ที่ครบ 
วาระการดํารงตําแหน่ง ภายใน 30 กันยายน 2561 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 หมวด1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ7(2) และข้อ9 
ที่กําหนด 

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส าน กงานปล ด องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 อบต.บ านชี มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา่อบต.บ านชี เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่าง 

หรือจัดทําร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบต.บ านชี ่และร่างแผนพัฒนาสี่ปี ่อบต.บ านชี ่เพ่ือใช้ เป็น 
แผนพัฒนาในการพัฒนา อบต.บ านชี ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต่อบต.บ านชี ด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการ ทุจริต  
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1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตําบล ประจําปี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่  

และมีจํานวน หลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี จึงได้จัดทําโครงการ 
อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ตําบลประจําปี 2560 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  

3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ  

ได้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 อีกทางหนึ่งด้วย  

4. เป้าหมาย  
 ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชนแพทย์  

ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จํานวนไม่น้อยกว่า 600 คน  

5. วิธีดําเนินการ  
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
5.2 แต่งตั้งคณะทํางาน  
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม  
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  

7. งบประมาณ  10,000.- บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมตระหนักถึงความสําคัญ  

ของการกระจาย อํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
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3.3.2 ดําเน่ินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ   

1. ชือ่โครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามที่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปี งบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส วนต าบล

บ านชี อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กําหนดให้ภาคประชาชน และ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน  

5. วิธีการดําเนินการ  
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน(โดยผ่านการประชาคม)ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี่

อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ 
ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ในหลายๆ ส่วน เช่น 
ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา  
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือ 
เรียนรู้ทําความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ดําเนินการทุกปีงบประมาณ  

7. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส วน

ต าบลบ านชี    
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วม  และตรวจสอบการ 

ดําเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  
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3.3.3 ดําเน่ินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน    

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัต่ิราชการของ่อบต.บ้านชี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้  อบต.ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ ่อบต.
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  อบต. เพ่ือนําผลที่ได้ 
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของ อบต.ต่อไป  

 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือจ งหว ดลพบุรี 
อบต.บ านชี จึงได้จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการของอบต.บ านชี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือ 
ให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ่อบต.บ านชี มีการขับเคลื่อนอย่าง เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้่อบต. 
มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอ 
งความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึง 
ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ ่อบต.

บ านชีและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ อบต.บ านชี  

3.3 เพ่ือดําเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น่อบต.บ านชี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.บ านชี  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 อบต.บ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ  
6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของ่อบต.บ านชี (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน 
ประกอบด้วย  

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน  
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาอบต.        2  คน  
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ           2  คน  
(4) ปลัด (อบจ./อบต./อบต.)        เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(5) หัวหน้าสํานักปลัด        เป็นผู้ช่วยเลขานุการ      
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป         เป็นผู้ ช่ วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ 
ดําเนินการดังนี้  
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของอบต.บ านชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของอบต.บ านชีปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้่
อบต.บ านชีทราบ เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ 
ดําเนินภารกิจต่างๆ ของอบต.บ านชี  

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ่อบต.บ านชี 
สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี  
4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ี่อบต.บ านชี มอบหมาย  
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ  อบต.บ านชี

พร้อมตัวชี้วัด  
6.9 การติดตามและประเมินผล  
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง  

ดําเนินการแก้ไขต่อไป  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผลการปฏิบัติราชการของ่อบต.ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ  

หมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้  เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้ าน 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส วนต าบลบ านชี  

4. เป้าหมาย  ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

6. วิธีดําเนินการโครงการ  
6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี  
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักงานปลัด องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส วน

ต าบลบ านชี หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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มิติที่ 4 การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล   

1. ชื่อโครงการ ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

กําหนดให้หน่ วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ ได้กํ าหนดไว้  รายงานต่อผู้กํ ากับดูแล  
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด อบต.บ านชี่จึงได้มีการจัดทํา 
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของ่อบต.บ านชี  
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายก่อบต่ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด   

3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน  
แผ่นดินตามกําหนด  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต   ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ่อบต.บ านชี  

4. พื้นที่ดําเนินการ  
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ อบต.บ านชี  

5. วิธีดําเนินการ  
1. แต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ย่อย ดําเนินการ 

ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม 

เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจั ดส่งรายงาน 
ให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)   

7. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส าน กปล ด องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง 
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับ ดูแล    

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน

ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายใน  จะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง 
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศ 
ให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์  
ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้  ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ 
ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ 
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล 
ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ 
ปฏิบัติงานทั้ ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบ  
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ ยงการ  ควบคุมภายใน 
ของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  

  องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนด 
ระบบการควบคุมภายใน ให้ เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติ งานในหน่ วยงาน  
จึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร  

เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือ  
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ มีข้ึน  

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่  
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

4. เป้าหมาย  
  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเหมาะสมกับการปฏิบัติ งานในหน่วยงาน อีกทั้ งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ ยงของหน่วยงาน  
ให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ ซึ่งจะทําให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
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5. วิธีดําเนินการ  
5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่น  

ดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม 

ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล  
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  

และผู้บริหารทราบ  

6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. หน่วยงานรับผิดชอบ  ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ  
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา  
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข  
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)  
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร 
ราชการตาม ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ  
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง   

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนม ีร่วมร่วม ตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ

กําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน  
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  

 องค์การบริหารส วนต าบลบ านชีจึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต่ งตั้ ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น เงิน เดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบี ยบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชีเป็นไปอย่างโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลให้ เป็น ไป  

ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
3.2 เ พ่ื อ ให้ เป็ น แ น วท าง ใน ก ารต รวจ ส อบ  กํ ากั บ  ดู แ ล ก ารบ ริ ห า รงาน บุ ค ค ล เกี่ ย วกั บ 

การบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการ 
บริหารงานบุคคล  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี อําเภอบ านหมี่่่จ งหว ดลพบุรี  

6. วิธีการดําเนินการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล  

ในการบรรจุแต่ งตั้ งองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ได้ดํ า เนินการตามกฎหมาย ระ เบียบ  ข้อบั งคับที่ 
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการรวมถึงมีการ  

แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี่จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน 

วันที่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  
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 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  

ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส วนต าบลบ านชีได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้  

ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/  

การเลื่อนตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส  
- มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน  
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ 

ดําเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ ง จะต้องได้รับการตรว จสอบคุณสมบัติและความเห็น 

ชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
- ในการออกคํ าสั่ งการเลื่ อนระดับ/การเลื่ อนตําแหน่ ง องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี

จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชีรับมติคณะคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ 
ที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด   

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ  ปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา 
การเลื่อนข้ัน เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ  
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาส 
ให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการประเมินที่ ไม่เป็นธรรม  

- นายกองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ 
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  ตัวช้ีวัด  
  กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณา 

จากความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  
  ผลลัพธ์  
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุการโอน ย้าย 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ านชี และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผย และสามารถ 
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้  
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การปฏิ บั ติ งานด้ านการคลั งเป็ นการทํ างานที่ ต้ องอาศั ยระเบี ยบกฎหมาย หนั งสื อสั่ งการ 

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี  วิธีการทํางานต้องอยู่ ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่ รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทํางานมี กระบวนการที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการ  
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทํ าอย่ างเปิ ด เผยสามารถตรวจสอบได้  จึ งต้ องมีการปรับปรุง  

แก้ไขการทํ างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน  
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตอบต.บ านชี  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 อบต.บ านชี อําเภอหมี่ จ งหว ดลพบุรี  

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานอบต.บ านชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)   

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ  
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ   

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบ  มีส่วนร่วม 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2545 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การ บริหารส่วนอบต.บ านชีจึงได้ดําเนินการส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัว แทนชุมชน 
เพ่ื อ ให้ ป ระชาชน เข้ ามามี ส่ วน ร่ วม โดยผ่ านช่ องท างหรือกล ไกในการร่ วม เป็ นคณ ะกรรมการในการ 
ตรวจสอบการจัดซื้ อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่ งหมายความรวมถึงประชาชน  
สามารถมี โอกาส ในการ  ได้ รั บ ข้ อมู ล ข่ าวส ารและแสด งความคิ ด เห็ น  ได้ เรี ยน รู้ ก ารบ ริห ารรา ชการ 
แบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถ  
พัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่  
การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ

บริหารส วนต าบลบ านชี  
3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี

ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  

4. เป้าหมาย   ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 คัด เลื อกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตั วแทนชุมชนเข้าร่วมเป็ น  

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ  

ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ .ศ.2535 แก้ ไขเพ่ิมเติม พ .ศ. 2553 มิ ได้ กํ าหนดให้มีการแต่ งตั้ ง  
ให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการแต่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชน 
เข้ าร่ วม ต รวจสอบ เพ่ื อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งาน เป็ น ไป  อย่ า งซื่ อ ต รง โป ร่ ง ใส  โดยตั วแท น ชุ ม ชน ไม่ ต้ อ ง  
ร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้ างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  และตรวจการจ้าง 
อย่างละเอียดและถูกต้อง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  
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10. ผลลัพธ์  
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน 

ร่วมตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน  
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
      4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ มีความรู้ ความเข้าใจในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ  
และการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรม เป็นสิ่งสําคัญ 
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ได้ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมี  ความรู้และทักษะ 
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรู้ไปใช้ให้เป็น  ประโยชน์ต่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ดังนั้น องค์การบริหารส วนต าบลบ านชีจึงได้มีการจัดส่งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิม ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและ 
สามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทํา  
งานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่  

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี จํานวน 24 คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

 ทั้งในองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
6. วิธีการดําเนินการ  

6.1 งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตําบล 
และหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือ 
รว่มประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี  

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บั งคับบัญชา  
เพ่ือส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเอง  โดยสํานัก/กอง 
งานที่รับผิดชอบ  

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

6.4 งานบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ 
นายกองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี ทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ  - ไม่ใช้งบประมาณ -  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  
10. ผลลัพธ์  

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่  
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ  
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
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11. ตัวช้ีวัด  
 จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส วนต าบลบ านชี จํานวน 24 ราย ได้รับการฝึกอบรม 

และศึกษาดูงาน  
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด   
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก  

สําคัญที่ ใช้ สําหรับติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่ งอํานาจในการบริหาร  
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไป โดยความเรียบร้อย 
และถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีบรรยาก าศ 
การทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสใน  
องค์การบริหารส่วนตําบลและลดการทุจริต  

  องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่น  ในการเป็นหน่วย 
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือ  
ให้การปฏิบัติงานโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  

4. เป้าหมาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส วนต าบลบ านชี จํานวน 24 คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

6. วิธีการดําเนินงาน  
6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม  
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 

โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา ฯลฯ  

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  

7. ระยะเวลาดําเนินงาน  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ผลลัพธ์  
10.1  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
10.2  การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร่์ร ปชันโดยภาคประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ คอร์รัปชัน หมายถึงการใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่  
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมหากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทําการ  เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว 
หรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนา คุณภาพ และธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา 
และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  

3. วัตถุประสงค์   สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชน่อบต.บ านชี  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 อบต.บ านชี  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน  ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   -ไม่ใช้งบประมาณ-  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องค์การบริหารส วนต าบลบ านชี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1  คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบก าร 

คอร์รัปชันได้  
10.2  มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน  

ในระดับอบต.  
  
  
  
  


