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คํานํา 

  ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปจจุบัน  นับเปนปญหาท่ีรุนแรง
และมีแนวโนมท่ีจะพัฒนารูปแบบใหสลับซับซอนมากข้ึน  ซ่ึงมีผลกระทบและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศมากข้ึนทุกป เพ่ือใหระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปรงใส  และมีการ
ดาเนินการถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะตองมีการจดัระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  และความคุมคาของทรัพยากรท่ีใชไป  โดยตองมีการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุน               
ภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงค  และปลูกจิตคานิยมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและใหผูปฏิบัติงานมีความซ่ือสัตย  สุจริต มีคุณธรรม  และจริยธรรม  เพ่ือให
องคกรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมท้ังปญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการจากปญหา
ดังกลาว รัฐบาลจึงไดมีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการปองกันการทุจริต  ซ่ึงถือเปนท่ีมาของการดาเนินการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
ใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ  โดยกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติราชการ  ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจาํป  ตามท่ีคณะกรรมการ  ปปช.เสนอ โดยใหหนวยงาน
ภาครัฐดําเนินการโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป และแผนปฏิรูปประเทศดานตาง  ๆ 
ดวย นั้น 
  องคการบริหารสวน ตําบลบานทาม  อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี  ไดเห็นถึง
ความสําคัญในเรื่องนี้และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวบรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ซ่ึงเปนแผนท่ีมุงสงเสริม
สรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกคณะผูบริหาร  , พนักงานสวนตําบล  , พนักงานจางและสมาชิกสภาฯ  ใหมีการ
ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล  ใหมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ  เอกชนและ
รัฐวิสาหกิจในการแกไขและปองกันปญหาการประพฤติมิชอบ  พรอมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสวน
ตําบลในการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสและยึดหลักธรรมมาภิบาลเปนแนวทางในการจัดทําแผน  เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  ตลอดจน
การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใหประชาชนเกิด
ความม่ันใจและศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล บานทาม รวมท้ังตัว
ผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  พนักงานเจาหนาท่ี  โดยยึดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 
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สวนที่ 1 
 

บทนํา 
 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

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

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

จากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 

 



2 
4) การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ √จัดจาง เปนเรื่องของการ

ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

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

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

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

2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปจจุบันปญหาการทุจริต คอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอ รรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน
เครื่องมือท่ีใชประเมินการ ทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ ( Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากป 2558  ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย            
เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง  
 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ     
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน 
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โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของ คานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3  เริ่มจาก            
ป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ  50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี  1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
 ยุทธศาสตรท่ี  2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี  3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม          
ดานการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.256 2-2564) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
แทจริง 
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3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
บานทาม 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานทามรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
 3) เพ่ื อใหการบริหารราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบานทาม เปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี(Good Governance)  

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

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

 

4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมี จิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
บานทามท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5) องคการบริหารสวนตําบลบานทามมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณใน
การตอตานการทุจริต  (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องคการบริหารสวนตําบลบานทามสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลบานทามท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 
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 5) องคการบริหารสวนตําบลบานทามมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ
กันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) 

1. การสราง
สังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต 

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

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถิ่น 
1.1.1 (1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.1 (2) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
1.1.1 (3) โครงการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที ่
1.1.1 (4) โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปองกันการทุจริต 
1.1.1 (5) โครงการฝกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก
ผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานของ อบต.บานทาม 
1.1.2 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม 
1.1.2 (1) มาตรการ “สงเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของ อบต.บานทาม” 
1.1.2 (2) มาตรการ 
“เสริมสรางองคความรูดาน
การตอตานการทุจริต” 
1.1.2 (3) โครงการเสริมสราง
ความซ่ือสัตย สุจริต และ
ปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี
ในการตอตานการทุจริต 
1.1.3 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักที่จะไมกระทํา
การอันเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 
1.1.3 (1) กิจกรรมใหความรู 
เร่ือง ผลประโยชนทับซอน
ใหกับบุคลากรของ อบต.บาน
ทาม 
 

 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 
 

50,000 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 
 

50,000 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 
 

50,000 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

√ 
ไมใช
งบประ
มาณ 
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1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทํา
คูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอน” 
1.1.3 (3) มาตรการ “ปลูกฝง
องคความรูใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับ Conflict of 
Interest” 

√ 
 
 
√ 

√ 
 
 
√ 
 
 

√ 
 
 
√ 
 
 

 1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

1.2.1 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการตอตาน
การทุจริต 
1.2.1 (1) โครงการสราง
จิตสํานึกและความตระหนักใน
การตอตานการทุจริต 
1.2.2 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ 
1.2.2 (1) โครงการสงเสริม 
อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม แหลงทองเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน
ในชุมชน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
1.2.3 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.2.3 (1) โครงการสงเสริม
ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2.3 (2) กิจกรรมปลูกตนไม
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะ
โลกรอน ในเขตพื้นที่ของ อบต.
บานทาม 
1.2.3 (3) โครงการพัฒนา
และสงเสริมการเกษตรตําบล
บานทาม 
1.2.3 (4) โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการปลูกจิตสํานึก
เพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
1.2.3 (5) โครงการอนุรักษ
พันธุสัตวน้ํา 
1.2.3 (6) โครงการสงเสริม
อาชีพใหแกกลุมสตรีตําบลบาน
ทาม 

10,000 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
50,000 

 

10,000 
 
 
√ 
 
 
 
 

10,000 
50,000 

10,000 
 
 

√ 
 
 
 
 

10,000 
50,000 

√ 
ไมใช
งบประ
มาณ 
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 1.3 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในความซ่ือสัตย
สุจริต  
1.3.1 (1) โครงการคุณธรรม
สานสายใยครอบครัว 
1.3.1 (2) โครงการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและ
เยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม
โกง”) 
1.3.2 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการตอตาน
การทุจริต 
1.3.2 (1) กิจกรรมสงเสริม
สภาเด็กเยาวชนตอตานการ
ทุจริต 
1.3.2 (2) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชน 
1.3.3 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักใหมีจิต
สาธารณะ 
1.3.3 (1) โครงการยาวชน
สัมพันธ เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

20,000 
 

20,000 
 
√ 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
√ 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
√ 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

√ 
ไมใช

งบประ
มาณ 

มิติที่ 1 รวม 20 โครงการ 
 

460,000 440,000 450,000  
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2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 
 
 
2.2 มาตรการสราง           
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.1.1 (1) มาตรการแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 

2.2.1 สรางความโปรงใสใน
การบริหารงานบุคคลใหเปนไป
ตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ือง
การบรรจุแตงต้ัง โยกยาย โอน 
เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และ
มอบหมายงาน 
2.2.1 (1) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล  
2.2.1 (2) มาตรการออกคําส่ัง
มอบหมายของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และ
หัวหนาสวนราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน” 
2.2.2 สรางความโปรงใสใน
การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด 
2.2.2 (1) มาตรการสราง
ความโปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจาง” 
2.2.2 (3) กิจรรมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ
จัดจาง 
2.2.3 สรางความโปรงใสในการ
ใหบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
2.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 

√ 
ไมใช

งบประ
มาณ 
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2.2.3 (2) โครงการจางสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
2.2.3 (3) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน” 

 
 

20,000 
 

 
 

20,000 
 

 
 

20,000 

 2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที ่       
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองทีดี่ 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวของในแตละขั้นตอน 
เปดเผย ณ ที่ทําการและใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) มาตรฐานการ
ยกระดับการปฏิบัติหนาที่ตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการดําเนินการอื่นใด
ของผูมีอํานาจใน อปท. 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 

√ 
ไมใช

งบประ
มาณ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ  

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มี
ความซ่ือสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 
2.4.1 (1) ยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงาน/บุคคลที่มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม  
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ให
ความชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถิ่น 
2.4.2 (1) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติบุคคลที่ชวยเหลือ
กิจการสาธารณะหรือมีจิต
สาธารณะ 

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่
ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลดํารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

10,000 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 

 
 
 

10,000 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 

10,000 
 
 

 
 
 

10,000 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 

10,000 
 
 

√ 
ไมใช

งบประ
มาณ 
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 2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลง
ระหวางบุคลากรในองคกรได
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม และ
การบริหารราชการกิจการ
บานเมืองที่ดี 
2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับ
หนวยงานราชการ จังหวัด 
อําเภอ ที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ของ อปท. 
2.5.2 (1) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”   
 2.5.3 ดําเนินการใหมี
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมี
เร่ืองรองเรียนกลาวหาบุคลากร
ใน อปท. ที่ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 2.5.3 (1) มาตรการ “แตงต้ัง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
รองเรียน” 
2.5.3 (2) มาตรการ 
“ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ือง
รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล
บานทามวาทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ” 

 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
ไมใช

งบประ
มาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 2 รวม 31 โครงการ 
 

100,000 
 

100,000 100,000  
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3. การสงเสริม
บทบาทและการ
มีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูล
ขาวสารตามกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
3.1.1 (1) มาตรการ 
“ปรับปรุงและพัฒนาศูนย
ขอมูลขาวสารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น” 

3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูล
ขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลบานทาม” 
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให
ความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคา
กลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่
กําหนดให อปท.ตองเผยแพร
ใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร
ขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินของ อบต. และการ
รับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”    
3.1.3 มีการปดประกาศ 
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการที่เปน
ประโยชนกับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน 
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดใหมี
ชองทางที่ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลบานทาม” 
3.1.3 (2) โครงการส่ือ
ประชาสัมพันธ 
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30,000 
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30,000 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
√ 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 

30,000 
 

 
 
 

20,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) 

 3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน ใน
การดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนาที่ของ อปท. โดยเฉพาะการ
ดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ
ตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชน 
3.2.1 (1) โครงการจัดเวที
ประชาคม 
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนใน
ทองถิ่นสามารถรองเรียน/รอง
ทุกขไดโดยสะดวก 
3.2.2 (1) โครงการอบต.บาน
ทาม เคล่ือนที่ 
3.2.2 (2) มาตรการจัดการ
เร่ืองราวรองทุกข/รองเรียน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปน
ลายลักษณอักษรใหประชาชน
ผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบ
ถึงการไดรับเร่ือง ระยะเวลา 
และผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
เร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
3.2.3 (1) มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงให
ผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

50,000 
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50,000 
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√ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
√ 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
√ 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 

√ 
ไมใช

งบประ
มาณ 

 
 
 
 
 

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชน
มีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณ 
3.3.1 (1) สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
บริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชน
มีสวนรวมตรวจสอบ และการ
ปฏิบัติงาน 
3.3.2 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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50,000 
 
 

20,000 
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50,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
√ 
 
 
 

50,000 
 
 

20,000 
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ไมใช

งบประ
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มิติที่ 3 รวม 18 โครงการ 
 

310,000 
 

310,000 310,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) 

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายใน 

4.1.1 มีการจัดทําและ
รายงานการจัดทําระบบ
ตรวจสอบภายใน 
4.1.1 (1) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป ประจําปงบประมาณ 
25xx 
4.1.1 (2) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 มีการจัดทําและ
รายงานการจัดทําระบบ
ควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม 

 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
ไมใช

งบประ
มาณ 

 

 
4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได 
 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แตงต้ัง โอน ยาย
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
4.2.1 มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ การ
รับ-จายเงิน การหาประโยชน
จากทรัพยสินของทางราชการ 
4.2.2 (1) กิจกรรมการ
เผยแพรขอมูลขาวสารการ
บริหารงบประมาณ การรับ-
จายเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การจัดหาพัสดุ 
4.2.3 (1) กิจกรรมสงเสริม
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
จัดซ้ือจัดจาง 
 

 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
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 4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 

4.3.1 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นให
มีความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
ไดกําหนดไว 
4.3.1 (1) โครงการสงเสริม
ความรูดานกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับ
ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถิ่น 
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภา
ทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไม
ฝกใฝฝายใด 
4.3.2 (1) กิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 

√ 
ไมใช

งบประ
มาณ 

 

 4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ 
ทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการ
ดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
4.4.1 (1) กิจกรรมสงเสริม
ชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต 
4.4.2 (1) กิจกรรมบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต 

 
 
√ 
 
 

10,000 
 
 
 

 
 
√ 
 
 

10,000 
 
 
 

 
 
√ 
 
 

10,000 
 
 
 

√ 
ไมใช

งบประ
มาณ 

 

มิติที่ 4 รวม 16 โครงการ 
 

230,000 
 

230,000 230,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในทองถิ่น 
 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี ( Good Governance)เปนหลักสําคัญในการบริหารและการปฏิบัติงาน
จะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบตอ
หนาท่ีของตนเอง นอกจากน้ี ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง อีกท้ังสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จาก
สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันใน
สังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปช่ันลดนอยลงและหมดไปได
ในท่ีสุดน้ัน ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคู
กับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปช่ัน ท้ังน้ี กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล        
ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล 
และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ัน ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หนวยงานหรือองคกรภาครัฐน้ัน ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย
หลักความชอบธรรม ( Legitimacy) หลักความโปรงใส ( Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ ( Efficiency) และหลักการมีสวนรวม ( Participation) ดังน้ัน การพิจารณา
คัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลาน้ันมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับ
หนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกร
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป 
 ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม จึงจัดทําโครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
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 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร  
 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม  
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 xxxxx บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม  
 2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับกระแส
โลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความเก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ
ชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ 
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 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบให
ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานทาม มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติ
ราชการ 
 3.2 เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมในการเสริมสราง
สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สราง
จิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 
 3.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ  
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม
บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี 
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและเห็นคุณคาของ
การเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆท่ีชรา
ภาพ หรืออาพาธ เปนตน 
 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ  

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 xxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการสรางสังคม
แหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล   
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งใน
แตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการทํางานใน
แตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการอางอิงท่ีใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการ
ประเมินเปนท่ียอมรับ ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และ
หัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคน
อยูท่ีผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอ่ืนมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาท่ีเกิดข้ึนคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิด
การแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุดความดี
พนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวย
ความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานท่ีไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปนการสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสราง
จิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน  
 3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการติดตามงานท่ีพนักงานจางไดปฏิบัติ  
 3.3 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานท่ีไดรับมอบหมาย  

4. เปาหมาย 
 พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

5. ระยะเวลา 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวันและสงให
หัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร 
 6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป  

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ  

8. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

9. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย  
 10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได  
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 10.3 พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาท่ีไดรับมอบหมายตามกําหนด  
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จ       
ท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรน้ันๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนาตอไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
บุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี 
เมื่อไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใดๆ แลว ยอมสามารถแสดงบทบาทน้ันๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน
ขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณท่ีจําเปนในการทํางาน ยอมทําให
องคกรน้ันๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ
การทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค เปนตัวช้ีนําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาท่ีและบทบาทแหงตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความ
เมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของ
ประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการ
ปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือ
เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและพนักงานจาง ตลอด
ท้ังประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานให
หางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอ
ผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป 

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

4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ท้ังหมด จํานวน 70 คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทําวัตรเชา) ทุกวันพระ จํานวน 20 ครั้ง ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 25xx 

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 6.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน)  

22 



 6.2 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ  
 6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ  
 6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและเกิดความ
เหมาะสม 
 6.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ  
 6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  
 

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง  
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได
อยางแทจริง 
 10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอองคกรตอการ
ทํางาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลบาน
ทาม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม เพ่ือกําหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและ
ระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลบานทาม             
ลงวันท่ี 22  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางท่ีขาดไมไดคือคุณธรรม 
จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอ
ผูอ่ืน และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุก
อยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับ
ความเช่ือมั่นและไววางใจท่ีจะเขามารับบริการท่ีองคกรน้ันๆ 
 ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลบานทาม ไดรับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ
สงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริตในการเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนและท่ีดี ดานการปองกันการทุจริต ป พ.ศ. 25 xx และ
เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท้ังในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภา
ทองถ่ิน และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลบานทามดังกลาวน้ีข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน 
 3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
 3.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอน  

4. เปาหมาย 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลบานทาม จํานวน 70 คน 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลบานทามโดยเชิญ
วิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการ
ทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ี
ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 xxxxx  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานทามประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
ใชแบบประเมินเปนตัวช้ีวัด และตองไดรับผลกาประเมินมาต่ํากวารอยละ 70 
 ผลลัพธ 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลบานทามเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการตอตานการทุจริต และ
ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานทามไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม             

พ.ศ. 2560 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 19  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2549  กําหนดใหพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ อบต.  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและ
ประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือ
ประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูก
กฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน 
ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเช่ือถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวนตําบล
บานทาม ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม ” ข้ึน 
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เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
และเปนสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคลและเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานทามเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชน
ท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สราง
ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต. ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานทามเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุก
คนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม เปดเผยเปนการท่ัวไปแก
สาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให
ขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 ฝายนิติการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต. ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลบานทาม 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 25 60 – 2564) มุงสูการเปน

ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือให
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”  มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 

ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหารสวนตําบลบาน
ทาม จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการ
ปฏิบัติ 

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

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายนิติการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

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

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูท่ีมี
บทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
ท้ังยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกขบํารุงสุขและสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน     
โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังน้ัน การท่ีประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูท่ีดีมีความสุข
หรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกคนเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดินดวยการ
กระทําทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมคุณธรรมในองคกรเพ่ือเปนตนแบบให
ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเน่ือง ใหตระหนัก
ในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียงเปนตัวอยางท่ีดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง
ตระหนักในคุณความดีและกฎแหงกรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไมกระทําการใดไดอยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกันการกระทําทุจริตใน
ระบบราชการดวย 
 ดังน้ัน เพ่ือเปนการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ องคการบริหารสวนตําบลบานทาม จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ
วัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริตข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. พนักงานครู อบต. 
ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน 
 2. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 3. เพ่ือใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล  พนักงานครู ลูกจางประจําและพนักงาน
จาง ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ินเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 4. เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับ
การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท 
ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการกระทําความดี 
รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

4. กลุมเปาหมาย 
คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม จํานวน  

70  คน 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 25 xx 
6. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxx บาท 
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7. วิธีการดําเนินงาน 
 7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
เจาหนาท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพ่ือการตอตานการทุจริต 
 7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารและฝายสภาทองถ่ิน 
และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 
 7.3 แบงกลุมทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีใหแกคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบาน
ทาม 
 7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย  

8. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

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

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลบานทาม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือ
การปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน
การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลาน้ีเปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึง
ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพลตาม
อํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน      
ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทาน้ัน แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงิน
หรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท
จํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจาก
ทางราชการโดยมิชอบ ท้ังน้ีหมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน         
แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลบานทาม เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ 
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
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 3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน  
 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานทามมีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริต
คอรรัปช่ัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 xxxxx บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายนิติการ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน  
 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุง
เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกันและปราบปราม
การทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการ
แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ
ปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  เพ่ือสรางความเช่ือมั่น
วางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25xx ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนให
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หนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือ
ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน และเพ่ือนํา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะ
ปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ีในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบล
บานทาม จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการ
เสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและ
ผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลบานทามใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน
นําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
 3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการทุจริต         
คอรรัปช่ัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล  
 2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
 3. ตรวจสอบความถูกตอง  
 4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
 5. แจกจายใหบุคลากร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพ่ือลดระบบ
อุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได หาก
เจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 
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การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปท่ีผานมา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสราง
ความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

จากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมท่ีจะเขาใจสาเหตุ
และปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปช่ัน เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ท่ีนําไปสูการทุจริต      
คอรรัปช่ัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและ
การบริหารท่ีสําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา 

ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลบานทาม จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ 
Conflict of Interest” ข้ึน เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึก
ในหนาท่ีท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
เอ้ือประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความ
เสียหายตอประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและ
ผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพ้ืนท่ีตําบลบานทาม ประจําป 25xx 

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

อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย 
อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน      
สวนหน่ึงเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังน้ัน ประเทศตางๆ ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลก
รอน ซึ่งเปนปญหาท่ีสําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ี      
สีเขียวจึงเปนหนทางหน่ึงในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเน่ืองจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด 
แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ
พ้ืนผิวในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตําบลบาน
ทาม จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีตําบลบานทาม ประจําป 25 xx” เพ่ือให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม ( Beautified City) และรวมถวายเปนราช
สักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังน้ัน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึนมาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทามเพ่ือใหเกิดความรม
รื่นแกชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 

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

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน 500 ตน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี  
 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
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 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxx  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

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

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเท่ียว พัฒนา และ
ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25xx 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไมท่ีผิดกฎหมายได

เพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ
สมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของ
ประเทศ โดยท้ังสองพระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางมั่นคง
และยั่งยืน ซึ่งพระองคทานไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง          
เพ่ือประโยชน 4 อยาง ” ปลูกปา  3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง          
ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําท่ีอยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง 
ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ได
ตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทํา
โครงการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม
เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชน
เพ่ิมมากข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม จํานวน 12 หมูบาน 
โดยปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได เปนตน 
 4.2 ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงนํ้า คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
บานทาม จํานวน 12 หมูบาน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม โดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงาน        
ตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ  
 4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานทาม สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบานทาม พนักงาน/ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลบานทาม ผูนําชุมชนกลุมตาง ๆ ท้ัง 12 หมูบาน ไดแก 
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ประธานชุมชน ประธานกลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน 
 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  และแหลงนํ้า คู คลอง ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมช้ีแจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุมรวมทุก
ชุมชน) 
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละ
ชุมชน) 
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละชุมชน)  
 6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมนํ้าคูคลอง ทําความสะอาดถนน
และพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม สะอาด 
รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxx  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากข้ึน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ปจจุบันปญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซึ่งเห็นไดจากสถิติของผูปวยท่ีมารับบริการรักษาพยาบาล

ท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปวยจากโรคท่ีไมติดตอเพ่ิมสูงข้ึน โรงพยาบาลก็ตองเพ่ิมขนาดของ
โรงพยาบาลเพ่ือใหรองรับผูท่ีมารับบริการ ซึ่งเปนภาระท่ีรัฐบาลจะตองเสียงบประมาณในการดําเนินการเปนอันมาก และเปน
การแกปญหาท่ีปลายเหตุเน่ืองจากตนเหตุของปญหาสุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะ 
อาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไมท่ีไมปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผูผลิตใชสารกําจัดศัตรูพืชอยางไมถูกวิธี เพ่ือ
เหตุผลทางการคาและพาณิชย ทําใหสารเคมีท่ีเปนโทษเหลาน้ัน ตกอยูกับผูบริโภคอยางยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการ
ปองกันปญหาท่ีเปนการแกท่ีตนเหตุแบบยั่งยืน คือการใหสุขศึกษาแกประชาชน และการสงเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

34 



การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรียก็เปนหนทางหน่ึงท่ีจะชวยใหผูบริโภคไดรับสารอาหารท่ีดี มีประโยชน     
แตกระน้ันสําหรับประชาชนท่ีไมเคยปลูกผักเลยก็เปนปญหาใหญในการท่ีจะเริ่มตนท่ีจะเรียนรูการปลูกผักดวยตนเอง ชุมชน
บานสวนพอเพียงตระหนักในปญหาน้ี จึงไดรวมกันจัดตั้งโครงการน้ีข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรียระหวางสมาชิกดวยกันเอง  
 3.2 เพ่ืออนุรักษพืชผักถ่ิน พันธุพ้ืนเมือง และขยายพันธุพืชท่ีเปนสารอาหารใหคงอยูไว  
 3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือใหเหมาะแกการเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใชสารเคมี
สงเคราะหใดๆ  
 3.4 ลดรายจายในครัวเรือนเสริมสรางความรูความเขาใจและใชแนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 สมาชิกชุมชนบานสวนพอเพียง  
 4.2 ประชาชนท่ัวไป  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ข้ันเตรียมการ  
  - มีการวางแผนการใหความรู แบงกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเปนผูประสาน 
  - รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรียไวรับประทานเองเพ่ือสรางแรงจูงใจ 
  - บางกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเปนผูประสานงาน 
 6.2 ข้ันปฏิบัติ  
  - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงคภายนอกท่ีใหความรูเก่ียวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย เพ่ือให
สมาชิกท่ีรวมโครงการไดศึกษากอนลงมือปฏิบัติ 
  - แจกจายและแลกเปลี่ยนพันธุผัก 
  - กระตุนการนําเสนอของผูเขารวมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน 
  - จัดใหมีการนําเสนอผลผลิตอยางตอเน่ือง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
 6.3 ข้ันประเมินผล  
  - การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตท่ีสําเร็จแลว 
  - มีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรียเพ่ือการบริโภค (จํานวน
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ) 
  - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน 
  - ข้ันปรับปรุงและพัฒนา 
  - มีการสรุปปญหาท่ีได จากการดําเนินการท่ีผานมา โดยดูตัวช้ีวัดจากการประเมินผล และหาแนวทางแกไข
รวมกัน 
  - สงเสริมใหเกิดธนาคารพันธุพืชสวนครัวสําหรับใหบริการสมาชิก 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxx  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกท่ีรวมโครงการมีความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย  
 10.2 สมาชิกสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไดจริง  
 10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ  
 10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจากการปลูกผักบริโภคเอง ไดเกิดการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เกิดประโยชนตอตนเองและเกิดการแบงปน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนวพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของราษฎร พรอมท้ังไดพระราชทานแนว
ทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกข
ยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบ้ืองแรก 
ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต ” 
ดวย ดังน้ัน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะ
หนา เปนข้ันตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมท่ีเหมาะสม 
นอกจากน้ัน ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถ
วางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมี    
สวนรวมของเกษตรกร 

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทางตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหน่ึงในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอย
โอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลบานทาม  
 3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในตําบลบานทาม  
 3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง  
 3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ  
 3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลบานทาม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ  
 6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ  
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง  
 6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx  

8. งบประมาณดําเนินการ 
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 xxxx  บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด  
 10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแปรรูปเห็ด  
 10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได  
 10.4 มีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง  
 10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญยึดติดอยูกับ
ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน ความจงรักภักดีตอสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหน่ึงเปนปญหาท่ีตองแกไขศีลธรรม คุณธรรม 
และบนพ้ืนฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบันครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่อง
ศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ เกง ดี มีประโยชน เมื่อเปนเชนน้ีแลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด 
รักกอนวัยอันควร ปญหาตางๆ ก็จะลดลง 
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลบานทาม ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใยครอบครัว 
รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานทามและโรงเรียนในเขตตําบลบานทาม  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสานสายใยครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน ใหเปนสถาบันครอบครัวท่ีเขมแข็ง ใหสมาชิกใน
ครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรตอกัน ตลอดจนสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลด
ภาวะความเสี่ยงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสรางความรูในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิดความสัมพันธสามัคคี
ในหมูคณะ 
 3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน  
 3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม  
 3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม  
 3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
 3.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูปกครอง นักเรียนระดับช้ัน ป.6 โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม โรงเรียนในเขตตําบลบานทาม            
ครู อาจารย คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน  
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 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
 6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ  
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ  
 6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมช้ีแจง  
 6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมท้ังภาพถายกิจกรรม  
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบานทาม รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก  
 10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค  
 10.3 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาท่ีของตนเอง  
 10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย  
 10.5 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
 10.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินในกระแส
คานิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งท่ีงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหน่ียวจิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกปญหาตางๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได จึงมีแนวโนมในการ
ดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพ่ึงยาเสพติด 
 เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติเปนกลุมคนท่ีมีพลังอันสําคัญ
ท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมีความคิด
สรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชนกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและ
พลังในเชิงสรางสรรค สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อ
หรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญกาวหนาและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชน
มีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 
 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กเยาวชน  เปนโครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝง
จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต 
“เกง ดี และมีความสุข” เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีนําธรรมะนําหลักคําสอนท่ีรับไปประยุกตใชชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย 
โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยูรวมกับครอบครัวและ
บุคคลในสังคม ดวยความเก้ือกูลและประกอบอาชีพท่ีสุจริต การพัฒนาจิต ใหเปนจิตท่ีสมบูรณท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและ
สุขภาพจิต และสุดทายการพัฒนาปญญา ใหเกิดปญญาในการรูจริง รูเทาทันทางเจริญทางเสื่อมปจจัยท่ีเก่ียวของ รูวิธีการ
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ปองกันรูวิธีแกไขปญหา สรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก นําพาชีวิตสู
ความสําเร็จเพ่ือเก้ือกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิดความสัมพันธสามัคคีใน
หมูคณะ 
 3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน  
 3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม  
 3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม  
 3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลบานทาม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ณ องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน  
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
 6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ  
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการ  
 6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมช้ีแจง  
 6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพรอมท้ังภาพถายกิจกรรม  
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25 xx 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก  
 10.2 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง  
 10.3 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย  
 10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเขาคายพุทธบุตร 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลกตะวันตก ละท้ิง

คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ท่ีจะทําให
ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิดความเครียด
จนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนา
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ประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติ เปนกลุมคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชน
ตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็ก
และเยาวชน กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค และสงเสริมใหเปนคนท่ีมี
คุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีสติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึง
คุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผู
พรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญกาวหนาและ
มั่นคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการ
ดําเนินชีวิตท่ีเหมะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจและ
หนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน ตามมาตรา 16 ขอ 11 การ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบานทาม จึงไดจัดทําโครงการ “เขาคายพุทธบุตร
โรงเรียน xxx” ซึ่งเปนโครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม      
ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดีใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต เพ่ือใหเด็กและเยาวชนนําธรรมะนํา
หลักคําสอน ท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรม
ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 3.2 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญา เปน
แบบอยางท่ีดีในสังคม 
 3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม  
 3.4 เพ่ือปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตอตนเอง
และสังคม และประเทศชาติบานเมือง 

4. เปาหมาย 
 เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลบานทาม จํานวน  120 คน 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 วัดในเขตตําบลบานทาม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx  

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม รวมกับโรงเรียนในเขตตําบลบานทาม  

8. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ  
 2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 3. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพ้ืนท่ีไดรับทราบ  
 4. ดําเนินการจัดกิจกรรม  
 5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป  

9. งบประมาณ 
 xxxx  บาท 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. นักเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน 
 2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยางท่ีดีในสังคม  
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม  
 4. ปลูกฝงคานิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคม  

1. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอนวิกฤตการณดาน

คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนน้ันคนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึก
ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสรางคานิยมท่ีถูกตองน้ีจะเปนรากฐานสําคัญเพ่ือทําใหทุกคน
เปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 

ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปช่ันเปนเรื่องท่ียอมรับไดหากตนเองไดรับ
ผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน หากปลอยใหคานิยมท่ี
ไมถูกตองเชนน้ีเกิดข้ึนตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและสงผลเสียตอสังคมในดานอ่ืนๆ 
ตามมาอีกมากมาย 

องคการบริหารสวนตําบลบานทามตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญตอตานการ
ทุจริตข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาท่ีเกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญ
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตท่ีไดผลท่ีสุด ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 
มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 
67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให เทศบาล เมืองพัทยา และองคการ
บริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง 
ดังน้ี (9)      จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการ
พัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปช่ัน
และการโกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการทําความดี มีความ
ซื่อสัตยสุจริต 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาท่ีสื่อถึง
การตอตานการทุจริต 
 3.4 เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค  

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานทาม 
 เชิงคุณภาพ 
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 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันท่ีเกิดข้ึนและ
พรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด  
 5.3 ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด  
 5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานทามกําหนด  
 5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxx บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ  
 10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมท่ีถูกตอง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต  
 10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาท่ีสื่อถึงการตอตาน
การทุจริต 
 10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค  

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลบานทาม (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปช่ันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอนวิกฤตการณ

ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนน้ันคนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและ
รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการ
บริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับ
แหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังน้ี (9)      
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปน
คนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ น้ัน 

องคการบริหารสวนตําบลบานทามพิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลบานทาม (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซึ่งจะ
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เปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริต
คอรรัปช่ันท่ีไดผลท่ีสุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตย
จริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและ
คํานึงถึงสังคมสวนรวมมีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม 

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

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนตําบลบานทาม จํานวน xxx คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนําความรูประสบการณท่ีไดรับมาปรับใช
กับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxx  บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

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

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลบานทาม  
                     (กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
เน่ืองจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ท่ีทําใหเกิดปญหาเชน ผลกระทบดาน

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เด็กและเยาวชนไทยไมเห็นความสําคัญของ
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การศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติ ดังน้ันจึงควรทําใหเด็กและเยาวชน
รูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม และวัฒนธรรม 
โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ จึงไดจัด
โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลบานทาม (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน 
เพ่ือปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน
สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับ
ผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย                   
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 )           
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให เทศบาล
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังน้ี (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ได 
 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึน 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนตําบลบานทาม จํานวน xxx คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคา
ของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

7. งบประมาณดําเนินการ 
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 xxxx บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได  
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
ได 
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข 

 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจรติ 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ ปจจุบัน
ท่ีใชอยู เปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”  มีเปาหมาย
หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 
50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

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

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

ท้ังน้ี ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแก
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบ
กับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวน
ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันน้ีก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนได
เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวา
โอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงาน
ราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผง
ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังน้ัน จึงมีความจําเปนท่ี ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ี
ท่ัวประเทศตอไป  
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยการจัดทําแผน
ปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 

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

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25xx  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

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

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

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอ
องคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหเกิดประโยชน
ตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญใน
การพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส 
สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความ
โปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2437 มาตรา 69/1* ท่ีกําหนดให
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ อบต.ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีน้ัน ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  ลงวันท่ี 19 เดือน พฤศจิกายน 2549 
 ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบานทามใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม จํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2542 
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25xx  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม จํานวน 1 มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของ อบต.ไมนอยกวา 90 % 
  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานทามมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมต่ํากวาระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบานทามมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของเจาหนาท่ีได 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทามเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2437 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให องตการบริหารสวน
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ตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบ
บริหารสวนตําบลบานทามน้ัน มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย 
ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2437 มาตรา 69/1*  ท่ีกําหนดให
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานทามตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ
ของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2437 
มาตรา 59* ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล มาตรา 60* กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 
60* วรรคสอง นายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลได มาตรา 60/1* กําหนดใหปลัด 
อบต. เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจาง รองจากนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ 
อบต. ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปราจีนบุรี 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน  

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

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวน
ราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา
สวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
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 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxx บาท 
 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

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

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหน่ึงของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลบานทามไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่อง
ลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2542  ลงวันท่ี 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549             
ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทามแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลบานทามดวยเหตุผลน้ีเองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทามเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการ และพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลบานทาม ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
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 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลบานทาม โดย
ประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนเปนกรรมการ และพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลบานทามท่ี
รับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและ
เสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวนตําบล
บานทาม รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลบานทามพิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลบานทามเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2542 เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ บริหารงานบุคคลของพนักงาน
สวนตําบล พ.ศ. 2542  ลงวันท่ี 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยาง
เครงครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

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

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

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
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 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ท่ีตั้งไว 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25xx วันท่ี 1 ตุลาคม 25xx ถึงวันท่ี 30 กันยายน 25xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

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

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 
 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
 4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเปน
ประโยชนกับประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
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 ปงบประมาณ พ.ศ. 25xx 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลบานทาม มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต
ตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังน้ัน การท่ี อบต.จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับ
มาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบล ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและ
เท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และ
ประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางของ อบต.ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ของ 
อบต. 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 
จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม และชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

6. วิธีดําเนินการ 
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 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังน้ี 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
  - ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง  
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการท่ีจัดซื้อ
จัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
 

 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดนดําเนินการจัดตั้ง
ศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานทาม
เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ีและภารกิจของ 
อบต. ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละ
กระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการท่ีเช่ือมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน 
ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
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 นอกจากน้ี องคการบริหารสวนตําบลบานทามยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมสงเสริม การปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟา
สาธารณะ, ดานระบบระบายนํ้า, ดานนํ้าเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการ
สงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริม ผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริม
อาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการ
สงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้า การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการนํ้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสใน
การบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกัน
การทุจริตคอรรัปช่ัน    

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ      
ใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายนํ้า, ดานนํ้าเพ่ือการบริโภค, 
ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงาน
สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการนํ้าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปช่ันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลและในการปฏิบัติหนาท่ีน้ันตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล              
การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทําบริการสารธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินท้ัง 12 หมูบาน                
ในพ้ืนท่ี 72 ตารางกิโลเมตร น้ัน องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไปน้ัน 
ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนอง
ความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
 พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีน้ัน 
จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนตําบล ของตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติดาน
คุณภาพการใหบริการ เพ่ือประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการน้ีข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ โดยยึด
ประโยชนสุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขต
จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ครั้ง ตอป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหรือนอก
เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบท่ีกําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 
 6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 

57 



 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ งบประมาณ 20,000 บาท/ป 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานของ อบต. จํานวน 1 ฉบับ  
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80  
  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน   

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีอํานาจหนาท่ีใน
การจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของ อบต. ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให อบต.มีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ อบต.น้ันมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความ
สะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรมอันเน่ืองมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการ
ไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปน
ชองทางหน่ึงในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ 
สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาท่ีของ อบต.ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยาง
โปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  ไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการประชาชน โดยไม
เลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับบริการ 
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 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทําการ
ประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ 
 6.2 ประชุมช้ีแจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการตามลําดับคิว 
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง แกไขการ
ใหบริการอยางมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25xx  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานท่ีใหบริการ  
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ 
  - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี  

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

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปนสังคม
พหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบานทาม จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการ
ใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมา             
ภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส 
(Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและ
อ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได
กําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจ
ของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
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 ดังน้ัน เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงมีการนําเทคโนโลยี
มาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มี
ระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะ
ชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปนธรรมและ
ไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 
โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 
 6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการให
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
 6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมีกลองวงจรปด
ภายในสถานท่ีใหบริการ 
 6.4 จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองนํ้าสําหรับผูพิการ 
 6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
 6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box) มาประยุกตใชในการ
ประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25xx  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด อบต. องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 กองการคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  

 

 

 

60 



 

 

 

 

 

 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ี
ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยาง
ตอเน่ืองทุกปน้ัน 
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงได
จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของ อบต.
ตามกฎหมายเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
 3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบานทามใหสั้นลง  
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลบานทาม  
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป  
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
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 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ีนายก
องคการบริหารสวนตําบล มอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล ใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
เจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
 10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลบานทามเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายท่ีเปน
ท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาน้ี โดย
อยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังน้ันงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหน่ึงของระบบ
การบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการ
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ลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความ
สะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทามใหกับ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได  
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม และผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน  
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน  
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน  
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ  
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนท้ังเวลา
ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการจัดทํา
โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได  

63 



 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ
บริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได  

 

 

 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ  ภายในองคกรน้ัน ก็เพ่ือเปนการ
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขาย
ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะ
ดําเนินการเรื่องน้ันเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังน้ัน การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการ
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหง
รัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน แตท้ังน้ีตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ
หัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความสะดวก
และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดบัญญัติเก่ียวกับ
อํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติ
อํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียง
ผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังน้ัน เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึน องคการบริหารสวนตําบลจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันของเจาหนาท่ี  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา  
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ  

 

1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล
ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ท้ังการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติมดัดแปลงอาคาร  เปนตน ซึ่ง
ลวนแตเก่ียวของกับสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใชอํานาจอยูกับนายกองคการบริหารสวนตําบลก็อาจเปน
ผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางท่ีทําใหเกิดการทุจริตข้ึนมาได ดังน้ัน จึงไดกําหนดมาตรฐานการ
มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนไปอยาง
รอบคอบ 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันของเจาหนาท่ี  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ใหกับรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปน            
ผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
และหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  ท้ังท่ีเปน
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ. 2496 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให อบต.มีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ อบต.น้ัน มักจะประสบปญหาดานการอํานวย
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ความสะดวกในการติดตอราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอ
การใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 
69/1* ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี         
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 59* ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต 
และอนุมัติ เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 60* กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล และ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 60* วรรคสาม  นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลได มาตรา 60/1* กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนผูบังคับบัญชาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล และ
ลูกจางองคการบริหารสวนตําบล รองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2542 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน  
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวน
ราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล นายก
องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวน
ราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  สั่งการ  
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
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 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 
 

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

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพอ – แมดีเดน 

2. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนวันพอแหงชาติ
และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เปนวันแมแหงชาติ 
ซึ่ง อบต. ไดกําหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติเปนประจําทุกปติดตอกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยางนานัปการ 
พระองคทรงเปนพอและแมของปวงชนชาวไทยท่ีเปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาท่ีเปรียบมิได และเปนการเผยแพร
พระคุณของพอและแมท่ีมีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 
67 ท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ
องคการบริหารสวนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การ
ประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ี
ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลจึงไดจัดกิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดนในพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลเพ่ือมอบโลประกาศเกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบฉบับท่ีดีใหปรากฏแกสาธารณชน และใหสังคมได
ตระหนักถึงหนาท่ีอันสําคัญยิ่งของพอและแม ท่ีสําคัญเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีของคนในชุมชนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งมั่นอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
 3.2 เพ่ือใหพอ แม ท่ีไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป  

4. เปาหมาย 
 จัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกพอ แมดีเดน จํานวน 2 ครั้ง/ป ครั้งละ 12 คน  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือกใหเปน
พอ แม ดีเดน ประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 
 6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 หมูบาน เพ่ือให
แตละชุมชนดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเขารับการคัดเลือกในช้ันตนมายังองคการบริหารสวนตําบล 
เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
 6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอช่ือจากหมูบานตางๆ 
ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอช่ือพอ แม ดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือใหผูบริหารทราบ
และเห็นชอบ 
 6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน 2 ครั้ง/ป โดยเชิญผูวาราชการ
จังหวัดสมุทรปราการมาเปนประธานในพิธีมอบโล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25xx  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีพอแมดีเดน ท่ีไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมาย  
 10.2 ผลลัพธ  
 - พอ แมดีเดนท่ีไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี  
 - มีพอ แมดีเดน ท่ีเปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป  

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน ตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเน่ืองในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึงความ
เปนมาแหงการตอสูเพ่ือใหไดซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค ดวยสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาส และได
พระราชทานใหวันท่ี 1 เดือนสิงหาคมเปน วันสตรีไทย ของทุกป เพ่ือใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถ
ในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศ
ท่ีเจริญแลว 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2437 มาตรา 67 ท่ีกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ประกอบกับองคการบริหารสวน
ตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการ
บริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ี
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ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือ
กิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเดน
ใหกับสตรีท่ีมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป 
3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข สังคม

สงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนท่ียอมรับของสังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ  
 3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจในการบําเพ็ญตน
ท่ีเปนประโยชนตอสังคมสืบไป 

4. เปาหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน จํานวน 12 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือกใหเปนสตรี
ดีเดนประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 
 6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีองคการบริหารสวนตําบลบานทามทราบท่ัวกัน 
เพ่ือใหแตละตําบลดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเขารับการคัดเลือกในช้ันตนมายังองคการบริหารสวน
ตําบล เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
 6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอช่ือจากแตละตําบลภายใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายช่ือสตรีดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือใหผูบริหารทราบ
และเห็นชอบ 
 6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน 1 ครั้ง/ป 
โดยเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานในพิธี 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์
 10.1 ผลผลิต 
 - สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไมนอยกวารอยละ 80 
 10.2 ผลลัพธ 
 - สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับด ี
 - มีสตรีท่ีเปนบุคคลตนแบบท่ีดี ปรากฏตอสังคมสืบไป 
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1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหการมี
คุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค
สวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตําบลบานทาม จึงจัด
ใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญ
และกําลังใจแกคนดีเหลาน้ันใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการ
สรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เน่ืองจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยู
เย็นเปนสุข 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย  สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน  
 3.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.4 เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปน กุศโลบาย
หน่ึงในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีจํานวนไมนอยกวา 10 คน/ป  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษผาน
ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบลบานทาม เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม สื่อสังคม 
(Social Media) เปนตน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
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2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานทาม เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบจํานวน 72 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบดวย 1 ตําบล 12 หมูบาน มีประชากรท้ังสิ้น 10,000  คน ครัวเรือนจํานวน 4,500  ครัวเรือน ในการ
บริหารงานของ อบต.บานทาม มุงสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานและแกไขปญหาไดตรง
กับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด 
 ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  ไดจัดตั้งหมูบานไวแลว จํานวน 12 หมูบาน เพ่ือใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ท่ีบัญญัติใหประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2437มาตรา 69/1* การปฏิบัติงานตามหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดย
ใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน มาตรา 59* กําหนดใหองคการบริหารสวน
ตําบลมีหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลและพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมี
อํานาจและหนาท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0413/ว 1553 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงคท่ีจะใหมีคณะกรรมการชุมชนเขามาเปนตัวแทนของประชาชน
ในชุมชนตางๆ ทําหนาท่ีในการประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานอ่ืนๆ  

เน่ืองจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแตละชุมชนตางอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ 
ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมไดรับคาตอบแทน ประกอบกับ อบต.บานทาม มีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนท่ี
อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการชุมชนมา
ดวยดี จนครบวาระการดํารงตําแหนง  
 3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคมใหมีขวัญและกําลังใจ  

4. เปาหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณใหแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีจนครบวาระการดํารง
ตําแหนง จํานวน 12 หมูบาน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
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 หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง  
 6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ  
 6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน  

 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีจนครบวาระ 4 ป ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ        
ไมนอยกวารอยละ 100 
 10.2 ผลลัพธ 
 - คณะกรรมการชุมชนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
 - มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบท่ีดี ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

2. หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา
สังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี
คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี 
ดังน้ัน เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเน่ืองเปน
แบบอยางแกประชาชนตําบลบานทาม ผูท่ีทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบาน
ทามอยางสม่ําเสมอ องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการ
ตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานทามโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทํา
คุณประโยชนใหกับองคการบริหารสวนตําบลท่ีควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค 
เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทามมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และ
เห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบาน
ทาม 
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 3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลบานทามตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทามมี
คานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม ตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาใน
การคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง  
 6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ีผานการคัดเลือกและได
คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทามมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคา
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวมตามท่ี
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรท่ีให
การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปน
ขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษาฯ จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผูท่ีไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขา
รับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญ
กําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
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 3.1 เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเปน
ประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเน่ืองใหสังคมไดรับรู 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป  
 3.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองและกวางขวางยิ่งข้ึน 
4. เปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานทาม  

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
 6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิต
สาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังน้ี  
  - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx  
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน  
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2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงามตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการ
แกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่ง
การเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลาย
ชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือ
การบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีนาสนใจ เน่ืองจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิด
ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสําคัญ
สามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
 ตั้งแตป 2560 ไดเกิดภาวะฝนท้ิงชวงและปริมาณนํ้าฝนท่ีมีนอยกวาปกติ จึงเกิดภาวะภัยแลง ทําใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ขาดนํ้าในการอุปโภคบริโภค เกษตรทําไรมันสําปะหลัง ขาวโพด อ่ืนๆ ไดรับทราบถึงสถานการณภัยแลงดี และไดดําเนินการ
ตามมาตรการของรัฐบาลไดมีการปลูกพืชท่ีใชนํ้านอย โดยองคการบริหารสวนตําบลบานทาม ไดสงเสริมการใหความรูและการ
สนับสนุนปจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการฯ โดยพืชท่ีใชนํ้านอยเพ่ือปลูกทดแทนการปลูกพืชท่ีใชนํ้ามาก 
อาทิ พืชตระกูลถ่ัว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีหันมาปลูกพืชใชนํ้านอยน้ัน  
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ม
จากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบาน
ทามคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใชทรัพยากรนํ้าและตนทุนในการใชจายลง
ได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายไดอีกทางหน่ึง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนย
สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 
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3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร ประจําศูนยเรียนรู
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร 

4. สถานท่ีดําเนินการ 
 ศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลบานทาม  
 5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 25 xx 
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนย
สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.4 ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน  
 5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ 25 xx  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxx บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 

9. ตัวชี้วัด 
 9.1 ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนองพระราชดําริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวช้ีวัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเขา
ศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน 

10. ผลลัพธ 
 10.1 เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 10.2 ศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตร
ผสมผสาน ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบลหนองตาแตมได 
 10.3 ศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตร
ผสมผสาน มีเกษตรกร 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการประเมินท่ี
คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึน
ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ
องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ี
นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ี
ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของ
ผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตาน
การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนา
วิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวช้ีวัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
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 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ  
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการปฏิบัติหนาท่ี
ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมี
สวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสม
ของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการ
กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความ
คุมคาในภารกิจ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนาม
ในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทามกับปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม และ
หัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 25xx 
 3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดย
จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ

79 



เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม
บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังน้ี 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 1.1 ช้ีแจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวช้ีวัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวช้ีวัด เปนตน 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด และผูจัดเก็บขอมูล 
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับดูแลและติดตาม
ผลการดําเนินงานดังกลาว 
 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือตัวช้ีวัดท่ี
กําหนด 
 1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  
 1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
เบ้ืองตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทามใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทามเน่ืองจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบ
ท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบานทามเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะ
ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบลบานทามยังให
ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ไดมอบหมายให
หนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน     
นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีช้ีแจงขอทักทวงไปยัง สตง. แลว แต สตง. ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็
จะดําเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ
ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรม ไม
เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 นอกจากน้ี ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทามเพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต 
และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
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 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 องคการบริหารสวนตําบลบานทามมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 10.2 องคการบริหารสวนตําบลบานทามมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทไดใหอํานาจ
ขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในแงของการทุจริตจะเก่ียวของกับ
การใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมี
ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
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 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทามจากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

6. วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทามใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลบานทามจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานทามมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดย
เปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ 
ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย  สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหารสวนตําบลบานทาม
รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม ข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณี
ไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน  
 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดําเนินการ
แกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล บานทามให
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและ
ใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
บานทาม ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบานทามโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลบานทามวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเน่ืองจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 
2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการน้ีองคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงได
จัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลบานทามวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียได
ทราบ ชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทํา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหน่ึงดวย 

3. วัตถุประสงค 
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 3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดแีละตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม  

4. เปาหมาย 
 “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบความผิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ  
 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชองทางการ
รองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ี
เปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี  
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน  
 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบานทามใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ     
โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส
อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงไดใหมี
สถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบาน
ทามใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลบานทามโดยมีงานศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ              
กองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถ
รับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ใน
การรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลบาน
ทาม 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบานทาม จํานวน 1 แหง  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม (ภายในศูนยบริการรวม องคการบริหารสวนตําบลบาน
ทาม) 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววาภายใตบังคับ
มาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส การมี
สวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลบานทาม วาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการ  พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานทาม เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนา
ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบานทาม ข้ึน 
 2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร จําหนาย   
จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังน้ี  
  3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
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  3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได  
  3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน  
  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล  

4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง  
 2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลบานทามวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 ชุด  
 3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูลขาวสาร
ของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบานทาม จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  
 6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ  
 6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2560 เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด  

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม 2560  เปนตนไป ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลบานทาม ณ สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม 
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ  

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเปนหน่ึงในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี
และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานท่ีจําเปนตองมีในทุกหนวยงาน 
โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหน่ึงในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 59 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของ
ราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและ
เหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการ
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ไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช
สิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบานทามใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 ดังน้ัน เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลบานทามมีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงไดจัดกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานทามและตัวแทน
ชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อเกิด
ความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลบาน
ทามกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการทํางานและมี
ความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูเขารวมอบรม   จาํนวน  90  คน  
 (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 80 คน)  
 ผลการเรียนรูเฉลี่ย   รอยละ  80  
 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ  80  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม  
 ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร  
 ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม  
 ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู  
 ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxxxx บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนผูเขารวมอบรม  
 รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย  
 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม  
 

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

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ
และอ่ืนๆ 
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ข้ึน 
เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวน
ตําบลบานทามไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย  
 3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย  
 3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก  

- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร  

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการบริหารงานของ
ราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองให
ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและ
พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไก
ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ 
รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลบาน
ทาม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการ
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
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 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ
และอ่ืนๆ 
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของ
หนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวย
ประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การ
เผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังน้ี เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลบานทามไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย  
 3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก  

- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลบานทามรานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคนไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว 
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxx บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
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 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการดําเนินงานผานสื่อการ
ประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือใหความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลา
สั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดน้ันเปนเรื่องท่ีตองปูพ้ืนฐาน สรางความนาเช่ือถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของ 
อบต.บานทาม ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะน้ันการสราง
ความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม จึง
จําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณน้ันๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละ
ข้ันตอนท่ีตางกันเปนสิ่งสําคัญ ท้ังน้ีเพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ 
บทบาท หนาท่ี อยางโปรงใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทามใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อ
ประเภทตางๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม
อยางถูกตองและโปรงใส 
 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน  
 5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย  
 6. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเช่ือมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานทาม สื่อมวลชนและประชาชน  

4. เปาหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบานทามใหแกประชาชนโดยท่ัวไปอยาง
กวางขวาง 
 4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร  
 4.3 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลบานทาม และคูมือการใหบริการประชาชน  
 4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร  
 4.6 จัดทําคูมือสําหรับประชาชน  
 4.7 จัดแถลงขาวสื่อมวลชน  
 4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน  
 4.9 จัดทําของท่ีระลึก  
 4.10 รถโฆษณาเคลื่อนท่ี  
 4.11 ปายประชาสัมพันธ  
 4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส  
 4.13 จัดทํา sport 
 4.14 เสียงตามสาย 
 4.15 อ่ืนๆ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
 6.2 ดําเนินการประชุม  
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ  
 6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
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 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานทามเปนตัวช้ีวัด โดยกําหนดตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบานทามและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางาน
รวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน
ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ 
ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลบาน
ทาม  ไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 25 60 เพ่ือนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  ประจําป พ.ศ. 25 60 – 2562 รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในราง
ขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานทามในปถัดไปองคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงไดจัดใหมี
โครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําป พ.ศ. 2560 ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
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 3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน  
 3.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวม 
 3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 12 หมูบาน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
บานทาม สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของ 
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  
 6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 6.4 จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ  
 6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล  
 6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน  
 6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 12 หมูบาน ระหวางเดือนมีนาคม – 
เมษายน 25xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน  
 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  
 3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป อบต.บานทาม  
 4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  
 5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
 6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 

1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
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 องคการบริหารสวนตําบลบานทามเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชน
เปนสําคัญ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลบานทาม จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข  จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามาเปน
ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานทามกับประชาชนในพ้ืนท่ี  

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียท่ี
เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด สรางความเช่ือมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา
และผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

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

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ดังน้ี 
 6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 037-283971 ทางโทรสารหมายเลข 037-283971 ตอ 21 
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบานทาม 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข  
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 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน  

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
1. ชื่อโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลบานทามเคลื่อนท่ี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทามเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปน
สําคัญ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงไดจัดทํา
โครงการองคการบริหารสวนตําบลบานทามเคลื่อนท่ี เพ่ือสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการให           
อบต.บานทาม ดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ี อาจดําเนินการดวย
ตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด 
เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
บานทาม ซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามาเปน
ขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานทามกับประชาชนในพ้ืนท่ี  

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทามท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กําหนดใหออกองคการบริหารสวนตําบลบานทามเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม โดยแบงเปนแตละเขตตามเขตเลือกตั้ง  

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแกประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบานทามท้ังหมด 
 4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี (รวมกับฝายสวัสดิการสังคมในการประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน 
 5. ประสานงานกับทุกสวนงาน  
 6. วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแกประชาชน
ท้ัง 12 หมูบาน 
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  4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี (รวมกับฝายสวัสดิการสังคมในการประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน) 
  5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน  
  6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี  
  7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน  
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดออกใหองคการบริหารสวนตําบลบานทามเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ใน
เดือนมีนาคม 25xx 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxxx บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ ไดรับ
บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานทามอยางท่ัวถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมี
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานทามรวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
 
 
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  เปนสวนงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการดูแลดานการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังน้ัน เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ีเก่ียวของกับ
สภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญน้ันเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ  
 3.3 เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี  

4. เปาหมาย 
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 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบาน
ทาม 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ  
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ  
 5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
 5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) เฟสบุค  

 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/รองทุกข  
 9.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน  
 
 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกครั้งจะตองมี
การตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตอง
เปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต  
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ  
 3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
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6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข  

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 1 
องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลบานทามในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม โดยงานวิชาการและแผนงาน จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานทามและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม และแผนพัฒนาสี่ป
องคการบริหารสวนตําบลบานทามใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองคการบริหารสวนตําบลบานทาม และ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานทามกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม จํานวน 20 คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม อบต.  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานทามบางตําแหนงในปจจุบันจะครบวาระ
การดํารงตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด ในวันท่ี 30 กันยายน 25 xx องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงตอง
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ดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลบานทามแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง ภายใน 30 กันยายน 25 xx เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทํา
แผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ท่ีกําหนด 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตําบล
บานทาม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทามมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม
เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานทามและรางแผนพัฒนาสี่ป
องคการบริหารสวนตําบลบานทามเพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานทามความตองการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทามดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการ
ตอตานการทุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และแผนพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขางใหมและมีจํานวน
หลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงไดจัดทําโครงการ อบต.บานทาม สัญจร ประชุมประชาคมหมูบาน
และประชาคมตําบลประจําป 25 xx ข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 
 
 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือเผยแพรความรู
ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ
พัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25xx อีกทางหน่ึงดวย 

4. เปาหมาย 
 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจําตําบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 
600 คน 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี  
 5.2 แตงตั้งคณะทํางาน  
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม  
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด  
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6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx 

7. งบประมาณ 
 xxxxx บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 
1. ชื่อโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

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

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการพัฒนาอยางมี
เปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความ
ตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 
 ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

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

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxx บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

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

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานทามไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการจัดซื้อ
จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็ง
ขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานทาม      
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบานทามไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการ
ทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลน่ันคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 12 หมูบาน  

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานทามอยาง
แข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบานทามไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม 
(ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลบานทามในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมี
สวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทําความเขาใจ
ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.25 xx 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการดําเนินงานของ
หนวยงานทองถ่ินของตนเอง 

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลบานทามในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลบานทามวาสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลบานทาม เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนิน
ภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานทามตอไป 
 ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ท่ี ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/
ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2558 องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลบานทามประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทามมีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่ง
จะสงเสริมให อบต.บานทาม มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
 3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลบานทามและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล  
 6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ  
 6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน 
ประกอบดวย 
  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน  
  (2) ผูแทนสมาชิกสภา อบต.     2  คน  
  (3) ผูทรงคุณวุฒิ      2  คน  
  (4) ปลัด (อบจ./ อบต./อบต.)    เปนกรรมการและเลขานุการ  
  (5) หัวหนาสํานักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ  
  (6) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป     เปนผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังน้ี 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทามตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทามปละ 2 ครั้งเปนอยาง
นอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลบานทามทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง
แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลบานทามสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานทามมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
 6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  
 6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหารสวนตําบล
บานทามพรอมตัวช้ีวัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล  
 6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดําเนินการ
แกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการของ อบต.บานทาม ดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และ
หมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ  
 2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
 3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทามใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบ
ได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทาง
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา      
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค 
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 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสราง
บทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม 

4. เปาหมาย 
 ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการโครงการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลบานทามตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม
หรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตําบลบานทามมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ
กําหนด 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ 25xx 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตอง
มีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายใน
มาใชโดยรวมเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนว
ทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังน้ัน การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลบาน
ทามเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงาน อบต.บานทาม ทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบล
บานทาม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงาน โรงเรียนในสังกัด อบต.บานทาม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
บานทาม 

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

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

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

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

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

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทามทราบตามแบบท่ี
ระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

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

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

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

 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนในภาครัฐ 
หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ
ท่ียอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของ
หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย 
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชี
และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได 
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ
หนวยงานน้ันๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ท้ังน้ี 
สาเหตุสวนหน่ึงอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง
กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุม
ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทามพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน    ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลบานทามข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด
และคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจ
มีข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเช่ือถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลบานทามเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซึ่งจะทําใหการ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพ่ือใหการปฏิบัติตามภารกิจและ
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานทามเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารทราบ  

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม/ ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 
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7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเช่ือถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ  
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว  
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา  
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข  
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน  
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 
 
 
 
 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลบานทามในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปน
แนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ 
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายใน
เกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร 
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หนวยรับตรวจ ดานความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตร ี
 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และใหสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค 
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 3.1 เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือ
ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับ
ตรวจ 
 3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
 3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลบานทาม (ระดับองคกร) 
จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
สวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
 6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทามนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 
ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
 6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทามรายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการ
บริหารสวนตําบลบานทาม 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลบานทามประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตองดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   
ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx  
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแลภายใน
เวลาท่ีกําหนด 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 
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4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แตงต้ัง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะกําหนด
หนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน 
ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบานทามเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปน
ธรรม 
 3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน ยาย  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแตงตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลบานทามไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้งประชาชนเพ่ือ
ตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล     
(ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลบานทามจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลบานทามรับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลบานทามไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
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 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบล
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลบาน
ทาม 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการท่ีตนเองเห็น
วาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลบานทามจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตอง
ไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานทามรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลบานทามไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากรทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการประเมินท่ี
ไมเปนธรรม 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทามออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของ
ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานทาม และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึน
ดังกลาวได 
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ√
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

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

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

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือให
ประชาชนทราบ ณ องคการบริหารสวนตําบลบานทาม ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการ
ดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดย
เปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 25 xx และดําเนินการอยางตอเน่ือง 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชนทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

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

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบานทามเกิดความโปรงใสตรวจสอบได  

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

5. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ  
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน  
 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทาง
เว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

9. ตัวชี้วัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน  

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบานทามทําใหเกิด
ความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
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 องคการบริหารสวนตําบลบานทามเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) 
องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปน
คณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชน
สามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหาร
ราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน 
และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานทามใหเกิดการพัฒนา
ไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ผลลัพธ 
 การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบและไม
เกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะบริหารสัญญา
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ี
กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับ อ.อ.ป. 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และเขาใจ
เง่ือนไขขอกําหนดท่ีระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาท่ี
ความรับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีแลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคล
อ่ืน นอกจากน้ีอาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทามเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับไดมี
การเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพ่ือความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 
เพ่ือใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยาง
ถูกตอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตอง
สอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 

4. เปาหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจาง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ  
 6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง  
 6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

10. ผลลัพธ 
 คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ  

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
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 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ
ตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ี 
การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ 
หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
เสนอเทาน้ัน หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยาง
ผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด
ความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชน
อยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ
กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการ
กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานทามเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหน้ีสินมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความ
เขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลบานทาม จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานทามเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานทามมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน 
 3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานทามมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานทามมีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานทาม จํานวน 5 คน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม             
จํานวน 24 คน รวม 29 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
 6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาน
ทามเขารับการอบรม 
 6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
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 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานทามไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานทามมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหน้ีสิน 
 10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานทามมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานทามมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวยเหตุผล
ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจและการจัดบริการใหแก
ชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงท่ีองคการบริหารสวนตําบล
บานทามไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและ
สามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
อยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความ
เจริญกาวหนา 
 

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

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม จํานวน 24 คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
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 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงาน
ภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิกสภา
ทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดยผาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอนายก
องคการบริหารสวนตําบลบานทามทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี  
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ  
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวชี้วัด 
 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม จํานวน 24 ราย ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดู
งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญท่ีใช
สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา
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รวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ
นาเช่ือถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทามจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวม
เปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได      
อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
 3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  
 3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน  

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม จํานวน 24 คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม  
 6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจางโครงการ
ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
 10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได  
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

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

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
 3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  จํานวน 24 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน  
 - แตงตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถายโอนของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เพ่ือรวมติดตามและ
ตรวจเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร จํานวน 11 คน 
 - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน 2 คน  
 - แตงตั้งเปนคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก จํานวน  22 คน  
 - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน 3 ศูนย รวม 6 คน  
 6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ีประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ผลลัพธ 
 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานทามเปนไปอยางตอเน่ือง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด
ทัศนคติท่ีดี 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรรัปช่ัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของพวกพอง 

โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม  หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับ
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มอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปช่ันการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

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

3. วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปช่ันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการหมูบานหรือตัวแทนประชาชนในหมูบานตําบลบานทาม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปช่ัน  
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปช่ันขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานอํานวยการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปช่ันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปช่ันได  
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปช่ันในระดับ อบต.  
 
 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2437 แกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหองคการบริหารสวน
ตําบลมีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการน้ัน ประกอบกับพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและ
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ปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปช่ันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ 
ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบานทามมีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมี
สวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังน้ัน การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดน้ัน จําเปนจะตองมี
องคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการน้ี การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนา
ทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานทามในการรวมคิด 
รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันในทองถ่ิน 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทามพิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการ
สงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  
 2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  
 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทามเขามา
มีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดยการ
ลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม
ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
 4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต  
 5. ทําบันทึกขอตกลง ( MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานทามกับบุคคล องคกร สวนราชการ และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 
 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  
 2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  
 3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุกภาคสวนในสังคม

จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝา
ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันและมี     
สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในตําบลบานทาม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 
 
 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 xxxxx บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต  
 10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข  
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