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คํานํา 
    
 

 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่าง ต่อเนื่อง  
ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การ
ปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐ  
ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
อย่างทัดเทียม ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต 
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กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคําสั่งท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าว 
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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีอาจเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถ่ิน  พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ การ
กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทาง
ปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพ่ิมมากย่ิงข้ึนเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกเป็น 7 ประเภท  ดังนี้ 
 1.การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2. สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 3.สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 5. สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ 
 7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 
 สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 1.โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่ายังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให้เกิดการ
ทุจริต 
 2.ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากย่ิงข้ึน 
 3.การขาดกลไกลในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึน โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4.การผูกขาดในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่  การจัดซ้ือ - จัดจ้าง  เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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5. การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทํา
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  ทําให้เจ้าหน้าท่ีต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม "รายได้พิเศษ " ให้กับตนเองและครอบครัว 

6. มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความชื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิต
เป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซ่ือเป็นคนเช่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดย
ไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง   

*** หมายเหตุ  : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าวข้างต้น เป็น
เพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแต่ละแห่งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey's 7s หรือทฤษฏีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาและการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากย่ิงข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับ
ต้นๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึง
ได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างย่ิง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Prtception Index -CPI) ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัด 
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยปี  
2555 - 2558  อยู่ท่ี  35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี  76 จาก 168 ประเทศท่ัว
โลก และเป็นอันดับ 3 ในประเทศอาเชียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเชียและล่าสุดพบว่าผลคะแนน
ของประเทศไทยปี 2559  ลดลง 3  คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับท่ี 101 จาก  168 ประเทศซ่ึงสามารถสะท้อนให้
เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เป็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption - UNCAC ) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีทํา
ให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง ซ่ึงเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บน
พ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) 
 หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะ
ในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและอํานาจ คน
ไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานท่ี
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ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าว
มาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข็มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากการปี 
พ.ศ.  2560 จนถึงปี 2564  ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใส่ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( corruption perceptions Index :CPI 
) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ี
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  3  สกัดด้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(corruption perceptions Index :CPI ) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการจุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมใน
ทางการปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 3             
( พ.ศ. 2560 – 2564 ) องค์กรการปกครองท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างย่ังยืน จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรต่าง 
ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน
และปราบปรามของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
3.วัตถูประสงค์ของการจัดทําแผน 
 1. เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2. เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่าย
บริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
 3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) 
 4. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม ( peopl’ s participation ) และตรวจสอบ ( people’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 5. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  
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4. เป้าหมาย 
 1.ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2.เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติชอบของ
ข้าราชการ 
 3.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4.กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
 5.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
 1.ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชน
ในท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
(Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3.ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักท้องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4.สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกัน
การทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
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ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1 .1  การสร้ า ง
จิ ต สํ านึ ก แล ะ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรท้ัง
ข้ า ร า ช ก า ร 
ก าร เมื อ งฝ่ าย
บ ริ ห า ร 
ข้ า ร า ช ก า ร
ก า ร เ มื อ ง    
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน 
และฝ่ายประจํา
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค รอ งส่ ว น
ท้องถ่ิน 

1.1.1.ด้วยการปฏิบัติ
ราชการให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 
(1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) โครงการสมุด
ความดีพนักงานจ้าง 
 
1.1.2 ด้วยความ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม  
(1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง 
อบต.บ้านเพชร 
(2) มาตรการ”
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวล
จริยธรรมของอบต.
บ้านเพชร 
1.1.3 ด้วยการไม่
กระทําให้เกิดการ
ขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์/
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
0 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
(1) กิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
(2) มาตรการ”จัดทํา
คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
(3) มาตรการ 
“ปลูกฝังองค์ความรู้ให้
มีความเข้าใจเก่ียวกับ 
Conflict of 
Interest” 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 

 รวม ภารกิจ
ตามมิติ  1.1 

จํานวน  3  โครงการ 
          1  กิจกรรม 
           3 มาตรการ 

20,000 20,000 20,000 20,000  

 1.2 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน 

1.2.2 ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
1) โครงการรักน้ํารัก
ป่ารักษาแผ่นดิน 
2) โครงการปลูกผักริม
รั้ว 
3)โครงการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  
20,000 

 
 

20,000 
 

20,000 

  
20,000 

 
 

20,000 
 

20,000 

  
20,000 

 
 

20,000 
 

20,000 

  
20,000 

 
 

20,000 
 

20,000 

 

 รวม ภารกิจ
ตาม มิติ 1.2 

จํานวน 3 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000  

 1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 ในความซ่ือสัตย์
สุจริต 
1) โครงการเข้าค่าย
พุทธบุตร 
(2) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนอบต.

 
 

15,000 
 

10,000 
 
 

 
 

15,000 
 

10,000 
 
 

 
 

15,000 
 

10,000 
 
 

 
 

15,000 
 

10,000 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
บ้านเพชร(กิจกรรม”
โตไปไม่โกง”) 
 
1.3.3..ให้มีจิต
สาธารณะ 
(1) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนตําบล
บ้านเพชร(กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 

20,000 

 
 

รวม ภารกิจ
ตามมิติ 1.3 

จํานวน 3 โครงการ 45,000 45,000 45,000 45,000  

   
รวม มิติ ท่ี 1 

 3 มาตรการ  
1 กิจกรรม 
8 โครงการ  

125,000 125,000 125,000 125,000  

มิติ 2 
  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมา
ณ(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

0 0 0 0  

 รวมภารกิจตาม
มิติ 2.1 

จํานวน 1 กิจกรรม 
 

0 0 0 0  
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.2 มาตรการ

สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 สร้างความ
โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม 
(1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(2) มาตรการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ปลัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
(3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน” 
 
2.2.2 สร้างความ
โปร่งใสในการบริหาร
การเงินงบประมาณ 
การจัดหาพัสดุฯโดย
ยึดถือตามกฎหมาย 
ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
(1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี” 
(2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหา
พัสดุ” 

 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
(3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ” 
(4) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซ้ือ – จัดจ้าง 
2.2.3.สร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 
(1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะ
และการบริการ
ประชาชนเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 
(2) โครงการจ้างสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
(3) กิจกรรมการใช้บัตร
คิวในการติดต่อราชการ 
(4) มาตรการ 
“ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน” 

0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 2.2 

จํานวน  3  
มาตรการ 
           6  กิจกรรม 
           2  โครงการ 

0 0 0 0  
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.3 มาตรการ

การใช้ดุลยพินิจ
และ 
ใช้อํานาจหน้าท่ี     
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการ
บ้านเมือง 
ท่ีดี 

2.3.1 จัดทําแผนภูมิ 
ข้ันตอน ระยะเวลา 
ดําเนินการ บริการ
ประชาชน เปิดเผย ณ 
ท่ีทําการและในระบบ
สารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(1) กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(2) โครงการลด
ข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
 
2.3.2 มีการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ
เก่ียวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู้
มีอํานาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอน
การปฏิบัติราชการ 
(2) มาตรการมอบ
อํานาจของนายก 
อบต. 
(3) มาตรการการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด 
อบต. และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 รวม ภารกิจตาม

มิติ 2.3 
 

จํานวน  3  
มาตรการ 
          1  กิจกรรม 
          1  โครงการ 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ์  
 
 

2.4.2. ยกย่องเชิดชู
เกียรติท่ีให้ความ
ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของ
ท้องถ่ิน 
(1) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 
 
 
 
2.4.3. ยกย่องเชิดชู
เกียรติท่ีดํารงตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 2.4 

 

จํานวน 2 กิจกรรม 0 0 0 0  

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี 
ได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ 
การทุจริต 
 

2.5.1.ดําเนินการให้มี
ข้อตกลงระหว่าง
บุคลากรในองค์กรได้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
(1) มาตรการ “จัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
(2) กิจกรรม “การ
จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร”  
 
2.5.2. มีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการจังหวัด อําเภอ
ท่ีได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน      
(1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้
ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร 
(2) มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบท้ัง
ภาครัฐและองค์กร
อิสระ” 
(3) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับ

0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 

0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 

0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 

0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
เรื่องร้องเรียน”   
 
2.5.3. ดําเนินการให้มี
เจ้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคคลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
(1) มาตรการ 
“ดําเนินการเก่ียวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชรว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 2.5 

จํานวน  4  มาตรการ 
           2  กิจกรรม 

0 0 0 0  

  
รวม มิติท่ี 2 

 10 มาตรการ  
12 กิจกรรม 
 3  โครงการ 

0 0 0 0  

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมา
ณ(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางท่ีเป็น
การอํานวยความ

3.1.1.จัดให้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



14 

 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ประชาชน สะดวกแก่

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าท่ี
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ทุก
ข้ันตอน 

(1) มาตรการ”
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร 
 (2) กิจกรรม “การ
ออกระเบียบจัดต้ัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเพชร” 
(3) โครงการให้ความรู้ 
ให้ความรู้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและ
ประชาชนท่ัวไป เรื่อง 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 
2540” 
  
3.1.2.มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคล 
การบริการงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การคํานวณราคากลาง 
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีกําหนดให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
(1) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สิน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล และการ
รับเรื่องร้องเรียน
เก่ียวกับการเงินการ
คลัง” 
 3.1.3. มีการปิด
ประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
การปฏิบัติราขการท่ี
เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน              
(1) โครงการจัดทํา
วารสาร
ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 3.1 

จํานวน  1 มาตรการ 
          2  กิจกรรม 
          2   โครงการ 

40,000 40,000 40,000 40,000  

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดําเนิน
กิจการตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะการดําเนิน
กิจการท่ีจะมีผลกระ 
ทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
(1) โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาและแผน
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
(2) กิจกรรมการ
ดําเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร 
 
3.2.2.มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถ่ิน
สามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกได้โดยสะดวก 
(1)โครงการองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชรสัญจร 
 
3.2.3. มีรายงานหรือ
แจ้งเป็นหลายลักษณ์
อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบถึงการได้รับรื่อง
ระยะเวลาและผลการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(1) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 3.2 

จํานวน  2  กิจกรรม 
          2  โครงการ 
 

40,000 40,000 40,000 40,000  

 3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการของ
องค์กรปกครอง

3.3.1.ดําเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดทํา
แผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณ 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ส่วนท้องถ่ิน (1) มาตรการแต่งต้ัง

คณะกรรมการการ
จัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร 
(2) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตําบล 
ประจําปี 
(3) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน 
3.3.2. ดําเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดหาพัสดุ 
(1) มาตรการแต่งต้ัง
ตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 
3.3.3.ดําเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 3.3 

จํานวน  2  มาตรการ 
          3   กิจกรรม 

0 0 0 0  

   
รวม มิติท่ี 3 

3 มาตรการ  
7  กิจกรรม 
4 โครงการ 

80,000 80,000 80,000 80,000  
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 

4.1.1.มีการจัดทําและ
รายงานการจัดทํา
ระบบควบคุมภายใน
ให้ผู้กํากับดูแล 
(1) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปี 
ประจําปี 
(2) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุม
ภายใน 
4.1.2.มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดย
ดําเนินการให้มีการ
จัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และ
รายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในให้ผู้
กํากับดูแล 
(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
  

 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 4.1 

จํานวน  1  กิจกรรม 
           2  โครงการ 

0 0 0 0  
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 4.2 การ

สนับสนุนให้ 
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการได้ 

4.2.1.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กํากับดูแล
การบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุ 
แต่งต้ัง โอน ย้าย 
ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง 
(1) มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุแต่งต้ัง การโอน 
ย้าย 
 
4.2.2.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กํากับดูแล
การบริหาร
งบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
(1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ 
การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเพชร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4.2.3.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กํากับดูแล
จัดหาพัสดุ 
(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 4.2 

จํานวน 1 มาตรการ 
         2 กิจกรรม 

0 0 0 0  

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถ่ิน 

4.3.1.ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถ่ินให้
มีความรู้ ความเข้าใจ
การปฏิบัติหน้าท่ีให้
เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้
กําหนดไว้ 
 (1) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 
4.3.2.ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถ่ินให้มี
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตาม
กระบวนการและ
วิธีการท่ีกฎหมาย
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้
กําหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
(1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

60,000 60,000 60,000 60,000 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 4.3 

 

จํานวน 2 กิจกรรม 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

 

 4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.4.1.ส่งเสริมให้มีการ
ดําเนินการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
(1) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชั่นโดย
ภาคประชาชน 
(2) มาตรการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการ
ทุจริต 
 
4.4.2.บูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 
(1) กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 

 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 4.4 

จํานวน 2 มาตรการ 
         1  กิจกรรม 

5,000 5,000 5,000 5,000  

   
รวมมิติท่ี 4 

3 มาตรการ  
3 มาตรการ 
6  กิจกรรม 
2 โครงการ 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

 

 
รวมท้ัง 4 มิติ 

19 มาตรการ 
26 กิจกรรม 
17 โครงการ 

270,000 270,000 270,000 270,000  
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ส่วนท่ี 3 
 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
 
โครงการท่ี 1 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากน้ี ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง อีกท้ัง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเป็นปัญหา
เรื้อรังท่ีมีส่วนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการท่ีจะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ท่ีสุดน้ัน ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์
รัปชัน ท้ังน้ี กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการน้ัน ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน ซ่ึงได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐน้ัน ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังน้ัน การพิจารณาคัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่าน้ันมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานหรื
องค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป 
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 ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จึงจัดทําโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

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

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
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 4. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
โครงการท่ี 2 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทําอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการทํางานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานใน
การอ้างอิงท่ีใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นท่ียอมรับ ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานด้วยความสําเร็จ ความซ่ือสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ 
ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซ่ึงจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ท่ีผลของงาน หรือ
อาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนคล้ายกัน ทําให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกันในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกล่าว จึงได้จัดทํา
สมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นงานท่ีได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร 
เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงาน 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานท่ีพนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซ่ือตรงซ่ือสัตย์ สุจริตต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

5. ระยะเวลา 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวัน
และส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปี 

7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
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8. สถานท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานทําให้สามารถทราบผลการทํางานเม่ือเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 10.3 พนักงานจ้างทํางานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าท่ีได้รับมอบหมายตาม
 กําหนด 
 
 

1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

โครงการท่ี 1 
 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง อบต.บ้านเพชร 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี รัฐบาลได้ให้ความสําคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกําหนดแนวนโยบายไว้
หลายแหล่งได้แก่     

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279 บัญญัติว่า มาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดข้ึนในหมวดท่ี 5 ลาตรา 78 (4) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือให้การพัฒนา
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายท่ี 8 การบริหารจัดการท่ีดีระบุไว้ว่า 
8.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริหารสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการใน
ตําแหน่งท่ีมีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
รวมท้ังจะวางมาตรการสําหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ตามผลงานเพ่ือให้
เกิดขวัญและกําลังใจในการพัฒนาผลงาน และ 8.15 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมท้ังป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างจริงจังเพ่ือให้ภาคราชการ
เป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน   
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 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้จัดทําประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหาร
สวนตําบลบ้านเพชร ท้ังน้ีเพ่ือให้พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี เป็นศรัทธา เชื่อถือไว้วางใจ ยกย่องและชื่นชมของสังคม และประชาชนท่ัวไป 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้เห็นความสําคัญและความจําเป็นในการนํา 
นโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีรัฐบาลและระเบียบกฎหมายกําหนดไว้ มาสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล เป็น
รูปธรรมซ่ึงแนวทางหน่ึงท่ีสําคัญคือการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงได้จัดทําโครงการน้ีข้ึนมา 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  และจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบลและ 
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ได้รู้จักการนําหลักธรรมไปใช้ในการดําเนินชีวิต 
 2.  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเพชร  เห็นความสําคัญของศาสนาพุทธและประโยชน์ของการเข้าวัดฟังธรรม 
 3.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 

 
4. เป้าหมาย     

ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้าง 
5. วิธีการดําเนินการ 

จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการบรรยาย 
  

6. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 

 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 

8. สถานท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

 2.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาและการเข้าวัดฟังธรรม 
 3.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  มีการนําคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ประกอบการทํางาน 
 4.  ทําให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  

 
10 การประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรจะประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้
แบบทดสอบ 
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โครงการท่ี 2 

 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเพชร”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร  โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง วินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
กําหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล มี
หน้าท่ีดําเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ ได้แก่ ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดม่ันใน
หลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากน้ี สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าท่ี
และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ควรนําแนว
ทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ได้จัดทํา 
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ” ข้ึน 
เพ่ือให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา ทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป็นสากล  
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  เพ่ือให้
การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
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  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลําดับ  
  3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างท่ัวไป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  
เปิดเผยเป็นการท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหน่ึง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  
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1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โครงการท่ี 1 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็น
การกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์      ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้า
ไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอํานาจท่ี
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังน้ีหมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตําบลบ้าน
เพชร  เพ่ือให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกํากับ
ความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีจิตสํานึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 
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4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

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

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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โครงการท่ี 2 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน วางใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์
ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่ งชาติ ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํา ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร ซ่ึงสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือนํา เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญท่ีจะ ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือต่อการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  จึงได้ตระหนัก และเห็นถึง
ความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้
ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมท้ัง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและ
ผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใสสะอาด 
ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ใน การทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชัน    
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่ว
นําบลบ้านเพชร 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
  2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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  3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
  4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  5. แจกจ่ายให้บุคลากร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

โครงการท่ี 3 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จําเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมท่ี
จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยท่ีนําสู่การคอร์รัปชัน เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าท่ีให้ห่างไกลจากต้นเหตุ
ต่างๆ ท่ีนําไปสู่การทุจริต      คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังให้ตระหนักถึงผลกระทบจาก
ปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ซ่ึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเก่ียวข้องกับหลายมิติ ท้ังมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญ
สะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารท่ีด้อยพัฒนา 

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  จึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เก่ียวกับ Conflict of Interest” ข้ึน เพ่ือสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือ
ส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ หากข้าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าท่ีท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้
อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและ
ประชาชน 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซ่ึงการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ Conflict of 
Interest 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

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

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ Conflict of 
Interest 
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 
1.2.2.ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  
 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ทรัพยากรธรรมชาติ  ที่มีความอุดมสมบูรณ์ย่อมเป็นแหล่งอาหารให้กับมนุษย์ รวมทั้งยังเป็น
แหล่งอาหารและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ําลําธารให้กับสัตว์และมนุษย์  
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรมีพื้นที่ในการเพาะปลูก และที่อยู่อาศัย เป็นจํานวน  กว่า   29,968  
ไร่  ที่ประชาชนในตําบลบ้านเพชรส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ํานี้ ในการทําการเกษตร    จึง
ควรค่าแก่การอนุรักษ์และรักษาไวใ้ห้ลูกหลานเพื่อเป็นแหล่งศึกษาพันธ์พืชและพันธ์สัตว์ ต่าง  ๆ  ที่มีอยู่
ในบริเวณนี้ ให้กับลูกหลานและบุคคลทั่วไป 

  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ  เช่น  โรงเรียน
,สถานีอนามัยตําบลบ้านเพชร,สถานีตํารวจภูธรบ้านเพชรและผู้นําหมู่บ้าน   ประชาชนทั่วไป ได้
วางแผนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ  โดยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมฯราชินีนาถ และเพื่อทําความดีถวาย เพื่อสร้างความสามัคคี  เพื่อให้ประชาชนในตําบลบ้าน
เพชรได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแหล่งศึกษาพันธ์พืชพันธ์สัตว์ต่าง ๆ    เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสมบัติอันล้ําค่าแด่ชนรุ่นหลัง    เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาป่า และ
เพื่อเป็นการปลูกป่าทดแทนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อทําความดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมฯราชินีนาถ เพื่อสร้างความสามัคคี 
ให้กับคนในหมู่บ้านชุมชน   

2.  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแหล่ง  ศึกษา
พันธ์พืชต่าง ๆ 
 3.  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตใิห้เป็นสมบัติอันล้ําค่าแด่ชนรุ่นหลัง  

4.  เป้าหมาย 

 ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้องถ่ิน  
       

5.  วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําโครงการรักน้ํา รักป่า รักแผ่น  เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
  2. ดําเนินการตามโครงการโดยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จัดทําแนวกันไฟ 
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  3. สรุปผลการดําเนินงาน 

6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 
7.  สถานท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

8.  งบประมาณ 

 ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  20,000.00บาท 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  
 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการทําความดีถวายในหลวง เกิดความสามัคคใีนหมู่บ้านชุมชน 

 2.  ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแหล่ง ศึกษาพันธ์พืช
ต่าง ๆ 
 3.   ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตใิห้เป็นสมบัติอันล้ําค่าแด่ชนรุ่นหลัง 

4.   เป็นการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
โครงการท่ี2 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว  
 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซ่ึงเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยท่ีมา
รับบริการรักษาพยาบาล ท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการป่วยจากโรคท่ีไม่ติดต่อเพ่ิม
สูงข้ึน โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของ โรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ท่ีมารับบริการ ซ่ึงเป็นภาระท่ีรัฐบาล
จะต้องเสียงบประมาณในการดําเนินการเป็นอันมาก และเป็น การแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุเน่ืองจากต้นเหตุ
ของปัญหาสุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารท่ีมีการปลอมปน
สารเคมี หรือผักผลไม้ท่ีไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารกําจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพ่ือ 
เหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ ทําให้สารเคมีท่ีเป็นโทษเหล่าน้ัน ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง 
แนวทางในการ ป้องกันปัญหาท่ีเป็นการแก้ท่ีต้นเหตุแบบย่ังยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการ
ส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคใน ครัวเรือน  การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหน่ึง
ท่ีจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารท่ีดี มีประโยชน์ แต่กระน้ันสําหรับประชาชนท่ีไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็น
ปัญหาใหญ่ในการท่ีจะเริ่มต้นท่ีจะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชน บ้านสวนพอเพียงตระหนักใน
ปัญหาน้ี จึงได้ร่วมกันจัดต้ังโครงการน้ีข้ึน  
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3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง  
   3.2 เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถ่ิน พันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธุ์พืชท่ีเป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้  
   3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดย
ปราศจากการใช้สารเคมี สงเคราะห์ใดๆ  
   3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 สมาชิกชุมชนบ้านสวนพอเพียง  
   4.2 ประชาชนท่ัวไป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  
 
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ข้ันเตรียมการ  
   - มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเป็นผู้
ประสาน  
   - รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  
   - บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเป็นผู้ประสานงาน  
  6.2 ข้ันปฏิบัติ  
   - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกท่ีให้ความรู้เก่ียวกับการปลูกและดูแลผัก
อินทรีย์ เพ่ือให้ สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ  
   - แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก  
   - กระตุ้นการนําเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซ่ึงกัน
และกัน  
   - จัดให้มีการนําเสนอผลผลิตอย่างต่อเน่ือง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  
  6.3 ข้ันประเมินผล  
   - การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตท่ีสําเร็จแล้ว  
   - มีการสํารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการ
บริโภค (จํานวน ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ)  
   - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน  
   - ข้ันปรับปรุงและพัฒนา  
   - มีการสรุปปัญหาท่ีได้ จากการดําเนินการท่ีผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหา
แนวทางแก้ไข ร่วมกัน  
   - ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวสําหรับให้บริการสมาชิก  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 20,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม 
   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์  
    10.2 สมาชิกสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติได้จริง  
    10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ  
    10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน    

 
โครงการท่ี3 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
โครงการตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ท่ี
ยากจนของราษฎร พร้อมท้ังได้พระราชทานแนว ทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผน
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตาม
ภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบ้ืองแรก ให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี 
ในอนาคต” ด้วย ดังน้ัน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการท่ีมุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้
มีฐานะ ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง 
โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็นข้ันตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การ
พ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ท่ีเหมาะสม นอกจากน้ัน ยังมุ่งเน้นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ วาง
แผนการผลิตท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองสรวง  จึงจัดทําโครงการ
อบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย โอกาสทางสังคมและ
ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   
   3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับคนยากจนในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   
   3.3 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
   3.4 สามารถนําผลผลิตไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ  
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   3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ประชาชนและผู้ท่ีมีความสนใจในการสร้างอาชีพในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   
 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  
    6.2 จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับอาชีพต่างๆให้กับผู้ร่วมโครงการ  
    6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง  
    6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 20,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับในการประกอบอาชีพ  
    10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการแปรรูปเห็ด  
    10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้  
    10.4 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
    10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
1.3.1. ในความซ่ือสัตย์สุจริต 

โครงการท่ี 1 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยม
โลกตะวันตก ละท้ิง คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดย
ขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ท่ีจะทําให้ ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึน
ได้ จึงมีแนวโน้มในการดําเนินชีวิตท่ีผิด ก่อให้เกิดความเครียด จนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือ
แก้ปัญหาด้วยการพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต 
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เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ต่อ
การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก 
การกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชน กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิง
สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนท่ีมี คุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบ
ในการดําเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึง คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหย่ือหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้ พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและ ม่ันคง
ของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมี
ค่านิยมในการ ดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเพชร  จึงได้จัดทําโครงการ “เข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียน ท้ัง ๔ แห่ง” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีช่วยพัฒนา
เยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา
อันเป็นแนวทางการประพฤติตนท่ีดีให้มีทักษะในการดําเนินชีวิตชีวิตประจําวัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเป็นต่อการดําเนิน
ชีวิตและนําหลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
   3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล 
สมาธิ ปัญญา เป็น แบบอย่างท่ีดีในสังคม  
   3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม  
   3.4 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเอง และสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง  
4. เป้าหมาย เด็กนักเรียนโรงเรียน ๔  แห่ง จํานวน 50 คน  
5. สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียน.....................  ตําบลบ้านเพชร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี ....... เดือน  สิงหาคม 2561 – 2564 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ร่วมกับโรงเรียนในตําบล  ๔ แห่ง 
8. วิธีดําเนินการ  
   1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ  
   2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
   3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนท่ีได้รับทราบ  
   4. ดําเนินการจัดกิจกรรม  
   5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป  
9. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน 15,000 บาท 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตและนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
   2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็น
แบบอย่างท่ีดีในสังคม  
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   3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม  
   4. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
 

โครงการท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร      (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)  
 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น
ปัญหาท่ีสะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างย่ังยืน
น้ันคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน กระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน 
ตําบล มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของ
ตนเอง ดังน้ี (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข และมาตรา 25 กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก 
รูปแบบ น้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  (กิจกรรม “โต
ไปไม่โกง”) ข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้องซ่ึงจะเป็นรากฐานท่ี สําคัญ ท่ีทําให้เด็ก
และเยาวชนเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันท่ีได้ผล
ท่ีสุด โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซ่ือสัตย์สุจริต การยึดม่ันในความ
สัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือ
ส่วนรวม ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทําใดๆ และพร้อมท่ี
จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
 
3. วัตถุประสงค์  
    3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต  
   3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ  
   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน์ ส่วนรวม  
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4. เป้าหมาย  
      เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  จํานวน 100 คน  
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนํา
ความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  
 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
   5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
   5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
   5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
   5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  
 
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   
 
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 20,000 บาท 
 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา   
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต  
   10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ  
   10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 

โครงการท่ี 3 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร       (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)  
 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   เน่ืองจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ท่ีทําให้เกิดปัญหาเช่น 
ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เด็กและ
เยาวชนไทยไม่เห็นความสําคัญของ การศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซ่ึงก่อให้เกิด
ผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังน้ันจึงควรทําให้เด็กและเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะ
ให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม  โดยนําหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มี
จิตสํานึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นอนาคต
ของชาติ จึงได้จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  
(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝัง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้ อย่างสมดุล 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จัก 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็น
ไทย พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังน้ี (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคน
ไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม และ
จริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน ได้  
   3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  
   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน และรู้จักอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 
4. เป้าหมาย  
   เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  จํานวน 50 คน  
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
   5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
   5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
   5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
   5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  
 
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   
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7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 20,000 บาท 
 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษาฯ 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้  
   10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ได้  
   10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข    

 
 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
   
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไก
หน่ึงในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความ
ย่ังยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี ส่วนการกํากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ท้ังน้ี ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได้สร้าง
ความขมข่ืนใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยย่ัวยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานอง
เดียวกันน้ีก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไป
ได้สูงท่ีคนทํางานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า  

แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางท่ีคนทํางานในท้องถ่ินจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับท่ีคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศต่อไป  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล    
บ้านเพชร  ด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
 6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  
1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 
โครงการท่ี 1 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เป็น
บุคลากรท่ีมีความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีน้ัน ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล   
 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  
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน 1 
มาตรการ 
  - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ไม่
น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ตํ่ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน       
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 
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โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
หน่ึงท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าท่ี ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล น้ัน มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสํานัก กอง   ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างย่ิงต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า   
 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ข้ึน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
บ้านเพชร จํานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย  
 (1) นายก มอบหมายให้รองนายก   
 (2) นายก มอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ  
 (3) ปลัด  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหน่ึงของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา   ด้วย
เหตุผลน้ีเองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าท่ีให้
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล เสนอมา   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงถือเป็นเรื่องสําคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณท่ีต้ังไว้ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซ้ือจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ผู้อํานวยการกองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน
งบประมาณ 
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 6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

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

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

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

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

 

 



56 

 

โครงการท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดังน้ัน การท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจําเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
จัดซ้ือ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชรท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร และชุมชนต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังน้ี 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 



57 

 

  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็น
ต้น  
 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจ้างท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างได้ 
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 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี โดนดําเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop 
Service) ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถาม
ข้อมูล ย่ืนคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอํานาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางาน
แต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการท่ีเชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท้ังในด้าน
เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการ
ตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากน้ี องค์การบริหารส่วนตําบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทาง
เท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายนํ้า, ด้านนํ้าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้าน
การส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒ นธรรม ประเพณี ท้อง ถ่ิน , ด้ านการส่ ง เสริมการท่องเท่ี ยว , ด้ านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้า การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งกําเนิด       การจัดการนํ้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ      ให้ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายนํ้า, ด้านนํ้าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถ่ิน, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และ
ด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งกําเนิด การจัดการนํ้าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน
ตามอํานาจหน้าท่ี  และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลและในการปฏิบัติหน้าท่ีน้ันต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดทําบริการ    สาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี น้ัน องค์การบริหารส่วน
ตําบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปน้ัน ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
หรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีน้ัน จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ประกอบกับจังหวัด แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถ่ิน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมีโครงการน้ีข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตตําบลบ้านเพชร 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตามรูปแบบท่ี
กําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
จ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

 

โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
หน่ึงท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ีต้องทําอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ    มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม    อันเน่ืองมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการ
เป็นจํานวนมากซ่ึงเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้า
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ไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเป็นช่องทางหน่ึงในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ท้ังผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และ
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้มุ่งเน้นท่ีจะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้
มารับบริการ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทําการประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าท่ี อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนท่ัวถึงเป็นธรรม 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให้บริการ 
 6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
 6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลําดับคิว 
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
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 6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนํามา
ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานท่ี
ให้บริการ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ี  
 

โครงการท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความ
เป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนํา
แนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดย
ไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้
กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซ่ือสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จึงมี
การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงข้ันตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีในการให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมี
ความเป็นธรรมโปร่งใสย่ิงข้ึน 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 6.2 จัดให้มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ดําเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานท่ีให้บริการ 
 6.4 จัดให้มีสถานท่ีสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องนํ้าสําหรับผู้
พิการ 
 6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
 6.6 มีการนําระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
   

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัด
ให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
มีการบริหารจัดการท่ีดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่า
ปีท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลด
ข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเพชร ตามกฎหมายเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลบ้านเพชร 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกเมอบอํานาจให้รองนายก หรือปลัด ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก และผู้บริหารทราบ 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากย่ิงข้ึน 
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โครงการท่ี 2 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็น
กฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกาน้ี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวก
ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังน้ันงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหน่ึงของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกัน
ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เม่ือ
ประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองาน
บริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตตําบลบ้านเพชร ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ได้ 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตําบลบ้านเพชร และผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนําจุดบกพร่องใน
การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดีย่ิงข้ึนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 - 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได้ 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรน้ัน ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องน้ันเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังน้ัน การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ท้ังน้ีต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซ่ึงเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ภายใต้กรอบอํานาจหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  ปลัด   หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด    
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ.2552  ได้บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้หลายเรื่องหลายประการ 
รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้ การท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติ
มิชอบในข้ันตอนต่างๆ เกิดข้ึนได้ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องค์การบริหารส่วนตําบล 
บ้านเพชร จึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายก ให้รองนายก ปลัด    ได้ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลพิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าท่ีของนายก ให้รองนายก  ปลัด    ปฏิบัติราชการแทน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดอบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
หน่ึงท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  น้ัน มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือ
มอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างย่ิงต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน
อาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 

4. เป้าหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 



72 

 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 

 

โครงการท่ี 1 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจ ร่วม
เป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุใน
ทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งม่ัน ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อ
บุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเน่ืองให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและกว้างขวางย่ิงข้ึน 
4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบ้านเพชร 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา   
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 

 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการท่ี 1 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่าย 
ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็น
การใช้พ้ืนท่ีเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ี
จะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
   
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบ้านเพชร  คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
สามารถลดการใช้ทรัพยากรนํ้าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไป
เพ่ิมราบได้อีกทางหน่ึง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณนํ้าต้นทุนและสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่าง
ย่ังยืน จึงได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งต้ังให้เป็น
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วิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเป็น
ตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร   
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. สถานท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลบ้านเพชร 
 5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร   
 5.4 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
   สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 
9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกร
และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ   

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 10.2  ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตําบล  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ

ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

โครงการท่ี 1 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ท่ี
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นสิ่งท่ียากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลป่บอน จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถ่ินท่ี
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

โครงการท่ี 2 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร กับปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร และหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทํา
ข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน โดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดําเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแต่ละมิติ ดังน้ี 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี    
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบ้ืองต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
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6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดี
เย่ียม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 
 
 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจ

หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เน่ืองจาก
เห็นความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ี
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตําบล ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย 
โดยให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าท่ีให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ี
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน     นับจากวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อ
ทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลท่ีจะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย



80 

 

เคร่งครัด เท่ียงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 
 นอกจากน้ี ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เพ่ือ
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงในแง่ของการ
ทุจริตจะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซ่ึงหน่วยงาน
ท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีสําคัญ 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ข้ึน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 

2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซ่ึงสามารถ
ย่ืนคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
ข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้
ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
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 6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี 
โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเน่ืองจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการน้ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดย
มิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับ
เรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็น
การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได้อีกทางหน่ึงด้วย 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
   พนักงานส่วนตําบล   พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 
 6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ี 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”  

2. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีทําการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ
ให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับ
ข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  จึงได้ให้มีสถานท่ีสําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ซ่ึงได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ให้บริการ ณ 
ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ สํานัก
ปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถ
รับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรง
กับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1 แห่ง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
   6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
   6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ี กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการท่ีกําหนด  
   6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
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   6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป  
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   
 
โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล 

บ้านเพชร” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปน้ีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทํา
สําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรข้ึน 
 2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จําหน่าย   จ่ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังน้ี 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 
 จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เม่ืออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
 6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ณ สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 

โครงการท่ีท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและประชาชนท่ัวไปเรื่อง พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้กําหนดหน้าท่ีให้หน่วยงานของรัฐ         ต้อง
ปฏิบัติอยู่หลายประการ เช่น หน้าท่ีดําเนินการเพ่ือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามท่ีกฎหมายกําหนด
ในการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนท่ีขอเป็นการเฉพาะรายหน้าท่ีต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของ
ราชการทราบเหตุผลท่ีหน่วยงานมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหน้าท่ีท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล และในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐนําข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับประกาศประกวดราคาและสอบ 
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ราคา   รวมท้ังผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน รวมท้ังการนํา
เรื่องความโปร่งใส เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือในการ 
ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง 

การท่ีผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ และเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องกับความเป็นจริง รวมท้ังมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ อันจะ
เป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลท่ีบริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
มากย่ิงข้ึน 
 ดังน้ัน เพ่ือให้พนักงานส่วน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีความรู้ ความเข้าใจ 
และปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย่างถูกต้อง   และประชาชน
ในตําบลบ้านเพชร ได้รู้ถึงสิทธิของตน   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จึงได้จัดทํา     “โครงการให้
ความรู้แก่พนักงานส่วนตําบลและประชาชนท่ัวไป เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  ประจําปี 
2560” 
   
2.  วัตถุประสงค์                         
 2.1  เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  และประชาชน
ท่ัวไป   มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    

2.2  เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   ได้อย่างถูกต้อง 

2.3  เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปในตําบลบ้านเพชร ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  พ.ศ.2540    

 
3. กลุ่มเป้าหมาย                  

พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร    และประชาชนท่ัวไปในตําบล 
บ้านเพชร     
4. วิธีการดําเนินการ 

 จัดอบรมให้ความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย   
                   

5. ระยะเวลาดําเนินการ     
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 

  
6. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
           ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
  
7. งบประมาณดําเนินการ 
          ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จํานวน  20,000.- บาท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                     สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ                                    
 9.1    พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   และประชาชนท่ัวไปใน
ตําบลบ้านเพชร มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 9.2    พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้อย่างถูกต้อง 
 9.3   ประชาชนในตําบลบ้านเพชร   ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ   พ.ศ.2540 
 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร และการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตําบลบ้านเพชร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
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6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซ้ือจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชําระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ี
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การดําเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดน้ันเป็นเรื่องท่ีต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะน้ันการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล จึงจําเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์น้ันๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละ
ข้ันตอนท่ีต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ ท้ังน้ีเพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลต่อการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าท่ี อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรให้ประชาชนได้รับทราบ  
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 2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร 
 4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน 
 5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นท่ีทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพ่ือความสัมพันธ์ท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลและประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 จัดทําวารสารรายงานประจําปี   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดําเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อ  
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ซ่ึงออกแบบ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรเป็นตัวชี้วัด โดย
กําหนดตัวชี้วัด ดังน้ี 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลและมีความพึงพอใจใน
สื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถ่ิน 

โครงการท่ี 1 
1.  ช่ือโครงการ   โครงการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   
 
2. หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตาม
มาตรา 66  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
6 )พ.ศ. 2552 โดยใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเครื่องมือนําสู่การปฏิบัติและเป็นกรอบใน
การทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยอาศัยอํานาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559  ข้อ 7 
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจ้าง
แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม หมู่บ้าน ชุมชน ให้มากท่ีสุด อีกท้ังเป็นการเสริมสร้างกระบวนการ การเรียนรู้ในเรื่องของการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล โดย
แผนพัฒนาชุมชนได้สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และยังเป็นการลดข้ันตอน
กระบวนการและความซํ้าซ้อนในการจัดทําแผนขององค์การบริหารส่วนตําบล ท่ีอาจเชิญคณะกรรมการ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล มาเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถ่ินใน
การจัดทําแผนชุมชน พร้อมกันทีเดียว และเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 
0810.2/0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 องค์การบริการส่วนตําบลบ้านเพชร จึงได้จัดทํา “โครงการการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ”  ข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมท้ังแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากหลายฝ่าย ลําดับความสําคัญ และนําข้อสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 
 
2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรนําแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร นําไปสู่การจัดทํา
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ีมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร ภายใต้การบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู้ข้ันตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
 

4. เป้าหมาย 
๑.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   
2.  ผู้นําชุมชน (กํานัน,ผู้ใหญ่บ้าน,กรรมการหมู่บ้าน,โต๊ะอิหม่าม และสมาชิกสภา อบต.) 
3.  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

 4.  ผู้แทนกลุ่มประชาชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 
 5.  เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี   

  
5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2564   
  
6. วิธีการดําเนินการ 

1. จัดทําหนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมาย 
2. แจ้งประสานขอความร่วมมือจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. ประชุมประชาคมตําบล เพ่ือนําปัญหาความต้องการจากประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดลําดับ 
    ความสําคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
4. ประเมินผลโครงการ 

 
7. งบประมาณ 

 20,000 บาท 
 

8. สถานท่ีดําเนินการ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- สํานักงานปลัด กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

 
10. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมท้ังแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากหลายฝ่าย ลําดับความสําคัญ และนําข้อสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
2. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรสามารถนําแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร นําไปสู่การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ีมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการบริหารงานขององค์การบริหาร 
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ส่วนตําบลบ้านเพชร ภายใต้การบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู้ข้ันตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
 

11. การติดตามและประเมินผล 
 1. จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมตามประกาศสัดส่วนประชาคมตําบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ60   
  2. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบติดตามประเมินผล   

       

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีเก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็น
และเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังน้ี 
 6.1 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-056316 ทางโทรสารหมายเลข 044-056315 
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

 ตัวอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรสัญจร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดทําโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรเคลื่อนท่ี เพ่ือสํารวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ดําเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการ
งานด้านต่างๆ ซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ี อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการ
ฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยท่ีสุด
ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร ซ่ึงอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 นําบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในพ้ืนท่ีท้ังหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กําหนดให้ออกเคลื่อนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตําบลบ้านเพชร   

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะนําไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรท้ังหมด 
 4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนท่ี   
 5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
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 6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย   
  4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนท่ี   
  5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
  6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนท่ี 
  7. นํากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดออกให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรเคลื่อนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน   
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ซ่ึงได้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเพชร อย่างท่ัวถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีโอกาสได้แสดงความ
คิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรร่วมรับฟัง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดําเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7  - ข้อ 12 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548   จึงแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาท่ีประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน กําหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
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โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําปี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกฎหมายท่ีค่อนข้าง
ใหม่และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรจึงได้จัดทํา
โครงการ   ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี   ข้ึน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี      ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน
ตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมา อีกทางหน่ึง
ด้วย 

4. เป้าหมาย 
 ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชนแพทย์
ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป   

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี 
 5.2 แต่งต้ังคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน 
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โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถ่ิน
เป็นสําคัญ     จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหน่ึงในชุมชน สร้างแผนชุมชนข้ึนมา
ด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนท่ีว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง”    การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเง่ือนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของ
ตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ 
และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาท่ีตอบมน
องความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ 
 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมท้ังปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมท่ีดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของตนเองได้ 
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3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในด้านการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร         อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลน่ันคือได้ทําหน้าท่ีอย่าง
ถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 5 หมู่บ้าน 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเพชร อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเพชร ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ทําความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 
 
 
 



103 

 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
 

3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต่อไป 
 ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จึงได้จัดทําโครงการการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ  
 1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 
 3 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล   
 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
 7 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเพชร  
 8 การติดตามและประเมินผล 
 9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแก้ไขต่อไป 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
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มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบ
สําคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นข้ันตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังน้ัน การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตําบลทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
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ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ัง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
  

โครงการท่ี 2 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชรจึงได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจํา
ทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
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 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกําหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กํากับดูแล 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซ่ึงจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้ ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานน้ันๆ ว่ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังน้ี สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการกําหนด
หน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
การควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แต่งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
บ้านเพชรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ผู้บริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวาง
ไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ
บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

โครงการท่ี 1 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกําหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง
การโอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ท่ีมีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
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 - ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งต้ัง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 
 - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล     (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จะออกคําสั่งแต่งต้ังได้ต้องไม่
ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหน่ง 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการท่ีตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จะออก
คําสั่งแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้ดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
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 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผย
และสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

โครงการท่ี 2 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมี
กระบวนการข้ันตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

5. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 

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

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
บ้านเพชรทําให้เกิดความโปร่งใส  ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

ตัวอย่างท่ี 1 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซ่ือตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 

โครงการท่ี 1 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมท่ีจะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญอย่างย่ิง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
สําคัญประการหน่ึงท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
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เก่ียวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับท้องถ่ินด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถ่ิน ให้ท้องถ่ินมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความเข้าใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าท่ี 
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จํานวน 10 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมท้ังภายในองค์การบริหารส่วนตําบลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ทราบ 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 60,000.-  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถ่ินได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ 
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 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนสมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จํานวน 10 ราย ได้รับการ
ฝึกอบรม  
 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 ตัวอย่างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรท้องถ่ิน อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคลากรเหล่าน้ีมี
บทบาทและต้องทําหน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และท่ีสําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถ่ิน เก่ียวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จํานวน 10 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ   
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 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีนําข้อมูลแจ้งในท่ี
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 60,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 
 
 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

โครงการท่ี 1 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ ตําแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่า
มีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ท้ังน้ี เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิด
ความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบ้านเพชร 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัป
ชันได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ตําบล  
 

โครงการท่ี 2 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีภารกิจหน้าท่ีท่ีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน การ
จัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต       ซ่ึงมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถ่ิน
จนถึงระดับชาติ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถ่ินให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในท้องถ่ิน ดังน้ัน การท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
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พัฒนาท้องถ่ิน ในการน้ี การมีเครือข่ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ิน จึงเป็นสิ่งจําเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชันในท้องถ่ิน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น จึงได้
จัดทํามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตข้ึน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
 2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบลบ้านเพชร 

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพ้ืนท่ีตําบลบ้านเพชรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบ้านเพชร 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แต่งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตตําบลบ้านเพชร 
 2. จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
 5. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU)   ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรกับบุคคล องค์กร 
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
 2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบลบ้านเพชร 
 
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

โครงการท่ี 1 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นท่ีทุก

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี     ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบ้านเพชร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตําบลบ้านเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 


