
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
 (พ.ศ.  25๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 



ค าน า 
 
 
  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า 
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย  ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้ งภาคเอกชนและ 
ภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน  
โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนที่ถูกต้อง รวมทั้ง เข้าใจวิถีด าเนินชีวิต 
ที่สมควรและมีคุณค่า 
 
  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ได้มีมติเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ให้หน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒   ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ 
ต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) โดยประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

 
ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  

จึ งแสดงเจตจ าน งในการต่ อต้ านการทุ จ ริต  ด้ วยการจัดท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ องกันการทุ จ ริต สี่ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะต่อไป 
  
  
 
 
        
                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
                    อ าเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา 
                                                        กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

 
 
 



สารบัญ 
เรื่อง                        หน้า  

ส่วนท่ี  บทน า 
การวิเคราะห์ความเส่ียง               1   
หลักการและเหตุผล            ๓ 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผน       ๕ 
เป้าหมาย         ๕ 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน       ๕ 

ส่วนท่ี  2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
มิติที่ 1   การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต     ๗ 
มิติที่ 2   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต    ๑๐ 
มิติที่ 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน   ๑๖ 
มิติที่ 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ   ๒๑ 

   การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนท่ี  3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 1   การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต      ๒๕ 

 มิติที่ 2   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต    ๔๖ 
 มิติที่ 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน   ๘๖ 
 มิติที่ 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ   ๑๑๘ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๑  
 

บทน า 
 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริต  
ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
  ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่  
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและ 
ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
  ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย 
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
  ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น 
ได้ ดังนี้ 
  ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น 
อีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

๑ 



 
 
  ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 
  ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน 
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่  
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ”ให้กับตนเองและครอบครัว 
  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ 
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากกยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยม
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 



 
 

๒.หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  
เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น  
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รับชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับ
การจัดอันดับดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ ใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-IT) 
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐  
โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน 
จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มี
ปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม 
การป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน  
การทุจริต (United Nation Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖  การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม 
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ  
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓  
เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
 
 

๓ 



 
 
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand)  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทย
ได้รับการประเมินดัชนีการับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้ น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริตระยะ  
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔ 



 
 

๓.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
  ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านเกาะ 
  ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  ๓) เพ่ือให้การบริหาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Govermance ) 
  ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (people’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
  ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 

๔.เป้าหมาย 
  ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านเกาะ รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  ๒) เครื่องมือ/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
  ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
  ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกาะที่มคีวามเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

๕.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านเกาะรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม 
และอุดมการณ์ ในการต่อต้านการทุจริต ( Anti Corruption ) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 

๕ 



 
 
  ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Govermance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
  ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง 
การทุจริต 
  ๕) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้างสังคมที่ 
ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1.การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

๑) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
๒) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกัน
การทุจริตให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเกาะ 
 
 
๓) โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม และการ
ประพฤติ การปฏิบัติตน ตามประมวลจริยธรรมหรือ
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต 
 
 
๔) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ไม่ใช ้
 
 

๕๐,๐๐๐ 
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ไม่ใช ้

ไม่ใช ้
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 ๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 

ไม่ใช ้
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 

ไม่ใช ้
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 ๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 

 

   ๗ 



         -๒- 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  1.๒.การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แกป่ระชาชนทุกภาคสว่นในท้องถิน่ 
 

๑) โครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่ประชาชนทั่วไป 
 
 
๒) โครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกในการก าจัด
ขยะมูลฝอย 
 
 
๓) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
๔) โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
  

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 

 

   ๘ 



        -๓- 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑  ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.๓.การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แกเ่ด็กและเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชน ประชาชนต าบลบ้านเกาะ 
 
 
๒) โครงการสร้างภูมิกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน 
เช่น กิจกรรมโตไปไม่โกง 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

  

มิติที ่๑ รวม                   ๑๐   โครงการ       

 
 

   ๙ 



                                                                           -๔- 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑  ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒ .ก า ร บ ริ ห า ร
ร า ช ก า ร เ พื่ อ
ป้องกันการทุจริต 
 
 

๒.๑ การแสดงเจตจ านงทางการเมือง 
ในการต่อต้านการทุจรติของผูบ้รหิาร 
 
 

 

๑) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

 

ไม่ใช ้
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏบิัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
 
 
๒) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
 
๓) กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 

ไม่ใช ้

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 

ไม่ใช ้
 
  
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 

ไม่ใช ้

 

   ๑๐ 



         -๕- 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑  ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

๔) กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
 
 

๕ ) กิ จกรรมการพัฒ นาแผนและกระบวนการ 
จัดหาพัสด ุ
 
 
๖) กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการใช้ จ่ายเงิน
งบประมาณ 
 
 
๗) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-
จัดจ้าง 

 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
  
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้

 

 
 

   ๑๑ 



        -๖- 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  (ต่อ) 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑  ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

๘) กิจกรรมจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน 
โดยทัดเทียมกัน 
 
 
๙ ) โค รงก าร จ้ า งส า รวจค วามพึ งพ อ ใจขอ ง
ผู้รับบริการ 
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐  

ไม่ใช ้
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐  
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
  

 

         
 

๑๒ 



-๗- 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑  ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ใหเ้ป็นไปตามหลักการบรหิารบ้านเมอืงที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
๒) มาตรการมอบอ านาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
 
๓) มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
 
๔) มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
  
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้

 

    ๑๓ 



            -๘- 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  (ต่อ)  

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๔ การเชิดชู เกียรติแก่หน่วยงาน /บุคคล 
ในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตน 
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/หน่วยงานที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ในคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ือสัตย์ 
 
 
๒) โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดี เด่น  ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
 
๓) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิ บัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
  
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 

 
 

   ๑๔ 



 
         -๙- 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  (ต่อ) 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ .๕  ม าต รการจั ด ก ารใน กรณี  ได้ ท ราบ 
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑) กิจกรรม จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
 
๒) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่
ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
 
๓) มาตรการ ด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 
กรณี บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ
ทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 
 

ไม่ใช ้

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
  
 
 
 

ไม่ใช ้

 

    มติทิี่ ๒ รวม   ๔  โครงการ  ๑๐  กิจกรรม  ๖  มาตรการ      

   ๑๕ 



       -๑๐- 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑   ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓ .ก า ร ส่ ง เส ริ ม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ .๑  จั ด ให้ มี และเผยแพ ร่ข้ อมู ลข่ าวสาร 
ในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑) มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
อ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ล บ้ าน เก าะ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
 
๒) กิจกรรม การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร ข อ งอ ง ค์ ก า รบ ริห า รส่ ว น ต า บ ล 
บ้านเกาะ 
 
 
๓) กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 
๔) กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช ้

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช ้
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 
  
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช ้

 

  ๑๖ 



                                                                                   -๑๑- 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  (ต่อ) 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕) กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะและการรับเร่ือง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
 
 
๖) มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เกาะ 
 
 
๗) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

ไม่ใช ้
 
  
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

 
 

 ๑๗ 



-๑๒- 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ) 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ .๒  การรับฟั งความคิด เห็ น  การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 
 
๒) กิจกรรม การด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราว 
ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
 
๓) กิจกรรมก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 
 
 
๔) โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

๕,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช ้
 
  
 

ไม่ใช ้
 
 
 

๕,๐๐๐ 

 

    ๑๘ 



 
                                                                                   -๑๓- 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ) 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
๖) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

๑) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
๒) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

 

   ๑๙ 



 
                                                                                   -๑๔- 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ) 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

๓) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชน 
เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 
 
๔) โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 
 
๕) กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
  

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

   มิตทิี ่๓ รวม  ๕  โครงการ    ๘  กิจกรรม  ๕  มาตรการ      

 

  ๒๐ 



                                                                                   -๑๕- 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔.การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
ป ฏิ บั ติ ร าช ก า ร
องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุม 
ภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 
 
 
 

 

๑) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี
 
 
๒) กิจกรรม จัดท ารายงานและติดตามประเมินผล
ควบคุมภายใน 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 

 

ไม่ใช ้
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 

 

๑) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบก ากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 
 
๒) กิจกรรมรายงานผลการใช้ จ่ายเงินให้กับ
ประชาชนได้รับทราบ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ไม่ใช ้

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ไม่ใช ้

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ไม่ใช ้
 
 

 

 
   ๒๑ 



                                                                                   -๑๖- 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)  

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
๔) กิจกรรม จัดหาตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 
 
  
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
  

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
  
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
  

 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
  

 

 
   ๒๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   -๑๗- 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓. การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของ 
สภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 
๒) กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 
๓) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบริหาร 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐  

 

 
    ๒๓ 



                                                                                 -๑๘- 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๑  ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

๔) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑) มาตรการเฝ้ าระวั งการคอ ร์ รัปชัน โดย 
ภาคประชาชน 
 
 
๒) กิจกรรม การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณี 
พบเห็นการทุจริต 
 
 
๓) มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

 ๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

 ๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐  
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

    มติทิี่ ๔ รวม ๒  โครงการ  ๖  กิจกรรม  ๑  มาตรการ      

   ๒๔ 



 

 

 

 

ส่วนที่  ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑- 
มิติที่  ๑  โครงการที่ ๑.๑  (๑) 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.หลักการและเหตุผล 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good  Governanec)  เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุด
นั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิ ตส านึกของคนไทยร่วม
ต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ 
กลไกการน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบ
ได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมี่สวนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้วางกรอบการน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคง
อยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (legitimacy) 
หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้(Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency)และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงาน
หรือองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานของ
องค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 

  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การรบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

๓.วัตถุประสงค ์

  ๑.เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
  ๒.เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

๓.เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
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  ๔.เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากร สามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน  
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.เป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๒.มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  ๓.ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
  ๔.จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
  ๕.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
๗.ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ระยะเวลา ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ –พ.ศ.๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ๑.ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 
และจริยธรรม 
  ๒.ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  (Anti Corruption) 
  ๓.ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
  ๔.ผู้บริการท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
    ............................................................ 
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มิติที่  ๑  โครงการที่ ๑.๑  (๒) 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
๒.หลักการและเหตุผล 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ
ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเกาะ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมจริยธรรม เพราะ
คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน 
และต่อสังคม ซึ่ งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว  
การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับ
บริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านคน ได้แก่ บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึง
พนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม  แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะดังกล่าว ขึ้น 
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑.เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
  ๒.เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
  ๓.เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  ๔.เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ 
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔.เป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  จ านวน     คน 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ  ในการปลูก 
และปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรมและ
มีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
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๗.ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ระยะเวลา ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  – พ.ศ.๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
  ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เกิดจิตส านึกที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 

 

     ........................................................... 
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มิติที่  ๑  โครงการที่ ๑.๑  (๓) 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการประพฤติ การปฏิบัติตน ตามประมวลจริยธรรม
เพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรหรือทรัพยากรในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่ างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว  
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคากรในองค์กร  
ด้อยคุณภาพความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ า เป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กร
นั้น ด้วยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์ท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพ
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง  
บุคากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องานต่อหน่วยงานต่อเพ่ือ
ร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้วย่อมน าพาองค์กรหรือ
หน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้
ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจาการทุจริต และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ  
มี เจคติที่ ดี  มี จรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือร่วมงาน ต่อผู้ มาขอรับบริการ  
ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  ๒.เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิติได้อย่างถูกต้อง 
  ๓. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 

 ๒๙ 



-๖- 
  ๔. เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๔.เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงานทั้งหมด จ านวน           คน 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเข้า) ทุกวันพระ จ านวน   ครั้ง ระหว่างเดือน มกราคม – 
ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๗.กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
  ๑.ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
  ๒.ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
  ๓.จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดอบรมฯ 
  ๔.เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้
ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม 
  ๕.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
  ๖.วัดและประเมินผลโครงการฯ 
๘.งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ๕,๐๐๐ บาท  
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ๑.บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริงการ 
  ๒.บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
  ๓.ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
การท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
    
     ..................................... 
 

 

 

 ๓๐ 



-๗- 
มิติที่  ๑  โครงการที่ ๑.๑  (๔)  
๑.ชื่อโครงการ : โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน  
๒.หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้ เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 

  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมี
การใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจ
ให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโยมิชอบ ทั้งนี้ 
หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้
ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลบ้านเกาะ
เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย  คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑ .เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒.เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

   ๓.เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะมีจิตส านึก 
 ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม อันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 

 ๓๑ 



-๘- 
๔.เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๖.วิธีด าเนินการ 
  จัดอบรม /จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 
  ตัวชี้วัด 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลลัพธ์ 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
     ............................................................ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ๓๒ 



-๙- 
มิติที่ ๑ โครงการที่ ๑.๒ (๑) 
๑.ชื่อโครงการ :  โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชนทั่วไป 
๒.หลักการและเหตุผล 
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติต้านทุจริต” 
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index  : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจึงได้ก าหนดแนวทาง /มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น  เพ่ือให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔) 
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
 
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชนทั่วไป คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
  ๒. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
๔.เป้าหมาย 
  ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องข้ึนไป 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑. รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา  ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปลูกจิตส านึก 
  ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคลากรใน
สังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/ กิจกรรมและสื่อช่องทางต่างๆ  
๗.ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ระยะเวลา ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  – พ.ศ.๒๕๖๔) 
 

  ๓๓ 



-๑๐- 
๘.งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 
     .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓๔ 



-๑๑- 
มิติที่ ๑ โครงการที่ ๑.๒ (๑) 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกในการก าจัดขยะมูลฝอย 
๒.หลักการและเหตุผล 
  ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ
เป็นนโยบายเร่งด่วน และมีมติให้กระทรวงมหาดไทย ด าเนินโครงการ ก าจัดมูลฝอยในพ้ืนที่ ได้แก่  โครงการ
จังหวัดสะอาด นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนรณรงค์ ก าจัดขยะ ลดทิ้งขยะ การ
รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้ชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว สถาน
พักผ่อนหย่อนใจ การรณรงค์ก าจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแม่น้ าล าคลองและแหล่งอื่น 
 

  ส าหรับการดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบริการสาธารณะที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดให้บริการในท้องถิ่น การดูแลความสะอาด จึงเป็นหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะต้องด าเนินการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จึงจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์  
สร้างจิตส านึกในการก าจัดขยะมูลฝอย ขึ้น 
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาชนทั่วไป คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  ๒. เพ่ือให้ถนน ชุมชน หมู่บ้าน สถานที่ราชการ มีความสะอาด ลดปริมาณขยะมูลฝอย 
  ๓. เพ่ือสร้างจิตส านึก ให้แก่ประชาชนทั่วไปทั่วไป คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล รู้จักมีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในการช่วยลดปริมาณ
ขยะ ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
๔. เป้าหมาย 
  ประชาชนในต าบลบ้านเกาะ   จ านวน      คน 
 
๕.ระยะเวลาการด าเนินงาน 

มกราคม  -  ธันวาคม  ๒๕๖๑   
 
๖.งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๗.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 

๒.ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียม 
กิจกรรม การคัดแยกขยะ การจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล การให้ความรู้เกี่ยวกับขยะที่เป็นอันตราย  
 

 ๓๕ 



-๑๒- 
  ๓.แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การคัดแยกขยะ การจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล การให้ความรู้
เกี่ยวกับขยะที่เป็นอันตราย 
  ๔.ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 
  ๕.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
๘.สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ๑.ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
  ๒.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
     ............................................................ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓๖ 



-๑๓- 

มิติที่ ๑ โครงการที่ ๑.๒ (๓) 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๒.หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลาย
ป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งพระราชด าริของรัชกาลที่ ๙ ทรงมี
ความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิม
ปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัด
ในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง” ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้
พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึงไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย  
“พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและ
พลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชน
มากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
และในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเอง  
๓.วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๑.ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
จ านวน      หมู่บ้าน  โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้  
  ๒.ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  จ านวน      หมู่บ้านและพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 

๓.ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ผู้น าชุมชนกลุ่ม
ต่างๆ ทั้ง   หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็ก 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วนเป็นต้น 
 

 ๓๗ 



-๑๔- 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  และแหล่งน้ า คู คลอง ในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ 
(กลุ่มรวมทุกชุมชน) 

   ๒.จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
 (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 

๓.จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง 
ท าความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

๔.จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี 
ความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนอ่ืนๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
  ๕.จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
บ้านเกาะ 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
  ๒๐,๐๐๐  บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

 เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น  

 
     ............................................................ 
 

 
 
 
 
 

 ๓๘ 



-๑๕- 
มิติที่ ๑  โครงการที่ ๑.๒ (๔)  
๑.ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.หลักการและเหตุผล 
  โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริของรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้
พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการ
ด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ อย่าง “พออยู่ พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่
ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอน
ตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแบบมสี่วนร่วมของเกษตรกร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ   
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑.ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบล 
  ๒.ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็นให้กับคนยากจนในต าบล 
  ๓.สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
  ๔.สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
  ๕.สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลบ้านเกาะ 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ   
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
  ๒.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
  ๓.ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
  ๔.ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง  
  

 ๓๙ 



-๑๖- 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

 ๑.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
 ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
 ๓.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 ๔.มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
 ๕.เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

          ............................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔๐ 



-๑๗- 
มิติที่ ๑  โครงการที่  ๑.๓ (๑)  
๑.ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนต าบลบ้านเกาะ 
๒.หลักการและเหตุผล 
  ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่ 
คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะ
เยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพ้ืนฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อน
คือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้  อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรม คุณธรรมแล้วเยาวชน  
ก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัย
อันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรม
สานสายใยครอบครัวร่วมกับโรงเรียนในเขตต าบลบ้านเกาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่าง
ผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรู้รักใคร่ ปรองดอง  
และเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจนส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะเสี่ยงที่เยาวชนจะ  
หันไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
  
๓.วัตถุประสงค ์

  ๑.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
  ๒.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
  ๓.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  ๔.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
  ๕.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
  ๖.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 
     
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.๕ ป.๖ โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
ตลอดจนพนักงาน /พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ   
 
 

 ๔๑ 



-๑๘- 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
  ๒.จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  ๓.ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  ๔.ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
  ๕.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
  ๖.ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งถ่ายภาพกิจกรรม 
  ๗.ด าเนินการตามโครงการ 
  ๘.ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
  
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  ร่วมกับโรงเรียน 
ในเขตพ้ืนที ่
 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

 ๑.ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
 ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม ๑๒ ประการ มีลักษณะนิสัยพึงประสงค ์
 ๓.ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
 ๔.ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
 ๕.ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะความเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 

     ............................................................ 
 

 

 

 

 ๔๒ 



-๑๙- 

มิติที่ ๑  โครงการที่  ๑.๓ (๒) 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบ้านเกาะ (กิจกรรมโตไปไม่โกง)  
๒.หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก 
เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤติการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น
คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ต้องท าในการ
พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนาธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตน ตามมาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่จัดการศึกษา (๑๐) การ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓  มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด  
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบ้านเกาะ (กิจกรรม โตไปไม่โกง) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่
มีคุณภาพและเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน  ที่ได้ผลที่สุด โดยปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและ
ผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑.เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๒.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ 
  ๓.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึง
สังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 

 ๔๓ 



-๒๐- 
  ๓.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึง
สังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เชิงปริมาณ 
  เด็กและเยาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  จ านวน    คน 
  เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนัก  สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ   
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและประสานงานคณะวิทยากร 
  ๓.ด าเนินการตามโครงการ 
  ๔.สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
   
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ร่วมกับโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที ่
       
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ๑.เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีคุณธรรมจริยธรรม  มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

๒.เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง 
ทุกรูปแบบ 
 

 ๔๔ 



-๒๑- 
  ๓.เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
  ๔.การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
ด าเนินการได ้
    ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔๕ 



-๒๒- 

มิติที่ ๒  โครงการ ที่ ๒.๑ (๑) 

๑.ชื่อโครงการ      “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๒.หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้
อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่ วมมือจาก 
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index -CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง
มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index -CPI) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็น
กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
  ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม  
 

 ๔๖ 



-๒๓- 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกัน
นี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นได้สูงที่คนท างาน 
ในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างาน
ในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจาก
การทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศ 
๓.วัตถุประสงค ์
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร     
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๑.ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
  ๒.มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
  ๓.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔  ปี 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ   
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  ๓.จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๔.จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๕.ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๖.ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๗.รายงานผลการด าเนินงาน 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 

 ๔๗ 



-๒๔- 
๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  ๑.มีประกาศเจตจ านงทางต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  ๑  ฉบับ 
  ๒.มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
   ๓.มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 

 -การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

 -ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ............................................................ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๔๘ 



-๒๕- 
มิติที่ ๒ โครงการที่ ๒.๒. (๑) 
๑.ชื่อโครงการ     มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
๒.หลักการและเหตุผล 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไป  
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑.เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
  ๒.เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านงานบุคคลมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
ตรวจสอบได ้
   ๓.เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล 
  ๔.เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่ง
เข้ามาท างาน 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน  ๑  มาตรการ 
๕.พืน้ที่ด าเนินการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ   
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องบรรจุ  แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนต าแหน่ง 
/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมพนักงานส่วนต าบล 
  ๒.น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  ๓.ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  ๔.ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๕.สรุปผลการด าเนินงานบริหารงาน 
 

 ๔๙ 



-๒๖- 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  ๑.มีมาตรการด าเนินการบริหารงานบุคคล จ านวน  ๑  มาตรการ 
  ๒.เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  ผลลัพธ์ 

 -ลดข้อร้องเรียนการด้านการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 
 -บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคล 
 -การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ได้ 
     ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕๐ 



-๒๗- 
มิติที่ ๒ โครงการที่ ๒.๒.(๒) 
๑.ชื่อโครงการ   “มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ” 
 
๒.หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร  
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ
ส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  
มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่ ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการองค์การบริหารส่วนต าบล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มีอ านาจมอบอ านาจการปฏิบัติราชการให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมาตรา ๖๐/๑ ก าหนดให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน 
ตามท่ีมีกฎหมาย ก าหนดหรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

 ๕๑ 



-๒๘- 
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑.เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๒.เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
   ๓.เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  ๔.เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ 
รองปลัด และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ   
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
  ๒.จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  ๓.จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๔.ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
ในทุกเดือน 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 

 ๕๒ 



-๒๙- 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า  ๔  ฉบับ 
   
  ผลลัพธ์ 
  ๑.ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  ๒.ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่ อันเป็นช่องทางแห่ง 
การทุจริต 

 
     ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕๓ 



-๓๐- 
มิตที่ ๒  โครงการที่ ๒.๒. (๓) 

๑.ชื่อโครงการ      “กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 
๒.หลักการและเหตุผล 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาคามดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕  ...  ลงวันที่    เดือน    พ.ศ.  ได้ก าหนดให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจาณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
๓.วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ   
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  
โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  ๒.แต่ งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงิน เดือนข้าราชการพนักงานส่วนต าบล  
โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานเจ้าหน้าที่
เป็นเลขานุการ 
  ๓.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 

๕๔ 



-๓๑- 
  ๔.คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลรวบรวมเสนอ
ผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล 
  ๕.คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอมา โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕  ลงวันที่       เดือน    พ.ศ. 
   
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา มีนาคม  -  เมษายน  และกันยายน  -  ตุลาคม 
 
๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

 
     ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕๕ 



-๓๒- 
มิติที่ ๒ โครงการที่ ๒.๒. (๔) 
๑.ชื่อโครงการ    “กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 
๒.หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และด าเนินงานตามขั้น ตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑.เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
  ๒.เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ   
๖.วิธีด าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
     
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 
๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 

 ๕๖ 



      -๓๓- 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ๑.บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  ๒.ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
  ๓.เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 
 
    .................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕๗ 



-๓๔- 
มิติที่ ๒ โครงการที่ ๒.๒.(๕) 
๑.ชื่อโครงการ      “กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
๒.หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการพัสดุและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑.เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๒.เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  ๓.เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  ๔.เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  ๕.เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  ๖.เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๑.หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
  ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ   
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๒.จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
  ๓.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๔.สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  ๕.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  ๖.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  ๗.เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
     
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 ๕๘ 



-๓๕- 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ๑.ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบรหิารงานของหนว่ยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธภิาพ 
  ๒.ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  ๓.ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน  

 
     ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕๙ 



      -๓๖- 
มิติที่ ๒ โครงการที่ ๒.๒.(๖)  
๑.ชื่อโครงการ      “กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
๒.หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑.เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  ๒.เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓.เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ   
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ 
  ๒.ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ๑.มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒.มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  ๓.มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 
     ............................................................ 

 
 
 

 ๖๐ 



-๓๗- 
มิติที่ ๒  โครงการที่ ๒.๒.(๗) 
 

๑.ชื่อโครงการ      “โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง” 
๒.หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น  การที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกาะจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  
มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 

๓.วัตถุประสงค ์
  ๑.เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒.เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๓.เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ช่องทาง ได้แก่ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 

 ๖๑ 



-๓๘- 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  ๒.น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการเป็นต้น 
 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า  ๓  ช่องทาง 
  ผลลัพธ์ 

 -ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการ
ที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด 

 -การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 -สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

     ............................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖๒ 



-๓๙- 
มิติที่ ๒ โครงการที่ ๒.๒ (๘)  
๑.ชื่อโครงการ      “กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ” 
๒.หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะบริหารจัดการโดยอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One  stop  
Service)  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถาม
ข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามความ
คืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละ
กระบวนงานเพ่ือให้มีระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริ การ
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับ
ประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน  
ทางเดิน และทางเท้า ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ด้านระบบระบายน้ า ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ด้านการส่งเสริมกีฬา ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ด้าน
งานสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้าน
การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
(การแก้ไขปัญหาปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
  
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑.สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๒.เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

 ๖๓ 



-๔๐- 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กองงาน /ฝ่ายงาน ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่ เลือกปฏิบัติ ให้ ได้มาตรฐาน๑๗ ประเด็น  (ด้ านถนน ทางเดิน และทางเท้า ด้านไฟฟ้าสาธารณะ  
ด้านระบบระบายน้ า ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านการส่งเสริมกีฬา ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ด้านงานสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
ศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล(การแก้ไขปัญหาปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดการจัดการน้ า
เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)   
   ๒.ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
  ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก กอง ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ๑.สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ  
  ๒.ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
     ............................................................ 
 
 
 
 
 
 

 ๖๔ 



      -๔๑- 
มิติที่ ๒ โครงการที่ ๒.๒. (๙) 
๑.ชื่อโครงการ      โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๒.หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลขาวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด การ
ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้
บริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริการ 
 

  เพ่ือให้ เป็นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้น 
 
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑.เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ  
  ๒.เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ ในการ
ให้บริการโดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน  
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน  ๑  ครั้ง ต่อปี 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
 

 ๖๕ 



                                         -๔๒- 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการและด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุ 
  ๒.ด าเนินส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
  ๓.สรุปประมวลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
  ๔.ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันศึกษา 
  ๕.ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  ๖.น าผลส ารวจมาประเมินปรับปรุการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
  เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณงบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ๑.ผลผลิต  

ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านเกาะจ านวน  ๑  ฉบับ 

๒.ผลลัพธ ์
-ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  

  -การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
              ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖๖ 



-๔๓- 
มิติที่ ๒ โครงการที่ ๒.๓ (๑) 
๑.ชื่อ  โครงการ  :    โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒.หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า  
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” 
และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้
มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  
โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น งานให้บริการ
จึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึง
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  ๒.เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
  ๓.เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  ๔.เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได ้
 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 

 ๖๗ 



-๔๔- 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๒.จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
  ๓.จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  ๔.ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ได้แก่ 
   -ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   -ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   -จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
   -จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   -จัดท า/เตรียมแบบฟอร์ม ค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
   -จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   -การมอบอ านาจตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  ๕.มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ขอรับบริการ 
  ๖.มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่อง
ในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 
 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

 ๖๘ 



-๔๕- 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 
  ๒.สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
  ๓.มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
  ๔.การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
ด าเนินการได ้
    ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖๙ 



        -๔๖- 
มิติที่ ๒ โครงการที่ ๒.๓ (๒) 
๑.ชื่อ  โครงการ  :    มาตรการมอบอ านาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๒.หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์ 
นั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

  ดังนั้น  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้าสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ  
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารราชขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหาร รองปลัดองค์การบริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
  ๒.ด าเนินการออกค าสั่ง 
  ๓. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารฯ  ปลัดองค์การบริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับ
มอบหมายทราบ 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 ๗๐ 



        -๔๗- 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗๑ 



       -๔๘- 
มิติที่ ๒ โครงการที่ ๒.๓ (๓) 
๑.ชื่อ  โครงการ  : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๒.หลักการและเหตุผล 

   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอน
ต่างๆ เกิดขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจึงก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การฯ รองปลัดองค์การฯ ได้ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจของผู้บริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒.เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รับชันของเจ้าหน้าที่ 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน  ๕  เรื่อง 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของผู้บริหารเสนอนายกองค์การบริหารฯ พิจารณา 
  ๒.ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารฯ ให้รองนายกองค์การฯ ปลัดองค์การ
บริหารฯ รองปลัดองค์การบริหารฯ ปฏิบัติราชการแทน 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
    ................................................... 
 
 

 ๗๒ 



      -๔๙- 
มิติที่ ๒  โครงการที่ ๒.๓. (๔) 
๑.ชื่อ  โครงการ  :  มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒.หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน
อาคาร ต่อเติมอาคารดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน  
การที่จะใช้อ านาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และ
อาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป็นไปอย่างรอบคอบ 
  ๒.เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รับชันของเจ้าหน้าที่ 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  เสนอค าสั่งมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการใช้อ านาจ  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการออกค าสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน 
     ................................................... 

 ๗๓ 



      -๕๐- 
มิติที่ ๒ โครงการที่ ๒.๔ (๑)  
๑.ชื่อ  โครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/หน่วยงานที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ในคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย ์
๒.หลักการและเหตุผล 

   สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบ  
ทุนนิยม ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ   

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหาร  
ส่วนต าบลบ้านเกาะจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดี
และคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือยกย่องเชิดชูแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  จริยธรรม 
  ๒.เพ่ือยกย่องเชิดชูแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
  ๓.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี
อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวน  
ไม่น้อยกว่า  ๑๐ คน /ปี 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบล 
    
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
 

 ๗๔ 



      -๕๑- 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
                                                     ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗๕ 



      -๕๒- 
มิติที่ ๒  โครงการที่ ๒.๔ (๒) 
๑.ชื่อ  โครงการ  :  กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน  
อันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรมจริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต  และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในต าบลผู้ที่ท า
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบล
จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ควรได้รับ
การยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชน 
หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
   

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  ๒.เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๓.เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
   
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  -ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐแลภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  -ผู้ท าคุณประโยชน์แลมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
  ๒. คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 

 ๗๖ 



         -๕๓- 
  ๓. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่ผ่าน
การคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม  
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
                                                     ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๗๗ 



      -๕๔- 
มิติที่ ๒  โครงการที่ ๒.๔ (๓) 
๑.ชื่อ  โครงการ  :  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.หลักการและเหตุผล 

  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่รัชกาลที่ ๙ พระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่ 
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้น
ย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติ
ตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกั น ทั้ งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร  
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายท าให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุกการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้อง
หันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัว 
รั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่ าอาศัย 
และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือการ
บริโภคในครัวเรือนสามารถยายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 

  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ าฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ ง 
ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถท านาปรับได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับคลองส่ง
น้ า ประมาณ ๕๐๐ ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ าจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ าจนถึงช่วงเก็บ
เกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดีและได้ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพ้ืนที่
การท านาปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ าน้อยเพ่ือปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรับ อาทิ พืช
ตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยแทนการปลูกข้าวนา
ปรับนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ าน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พ้ืนที่ท านา ๑ ไร่ ใช้น้ า  ๑,๗๓๘ ลุกบาศก์เมตร ขณะที่พ้ืนที่
ปลูกสับปะรด ๑ ไร่ ใช้น้ า ๕๘๓ ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการด าเนินการมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่ต าบลอย่างยั่งยืน 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้เห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิต  
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากบริโภคไปเพ่ิม
รายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อ 
 

 ๗๘ 



      -๕๕- 
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน า
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 
๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็น
วิทยากร ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสานถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกร 
๔. สถานที่ด าเนินการ 
  -ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรพอเพียง 
๕.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการประจ าต าบล 
  ๒.ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 
  ๓.มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการฯ 
  ๔.ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  ๕.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานส่งเสริมการเกษตร  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๐.ตัวช้ีวัด  
  ๑.ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จของเกษตรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ  
  ๒.ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการฯ โดยวัด
จากเป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จ านวน ๑๐๐ คน 
๑๑.ผลลัพธ์ 
  ๑.เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจร่วมโครงการฯ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและน าความรู้
กลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒.ศูนย์เรียนรู้โครงการฯ ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้ของต าบลได้ 
                                                     ................................ 
 
 

 ๗๙ 



      -๕๖- 
มิติที่ ๒  โครงการที่ ๒.๕ (๑) 
๑.ชื่อ  โครงการ    :  กิจกรรม “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล” 
๒.หลักการและเหตุผล 

   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ 
บัญญัติว่า การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ 
ความคุ้มค่าในภารกจิ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการโดยมีการ
ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และหัวหน้าส่วนราชการส านัก / ผู้อ านวยการกองและให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
   

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/
ฝ่าย เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๒.เพ่ือให้หน่วยงานระดับ ส านัก /กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๓.เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ ส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 
  ๔.เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   
๔.การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ ส านัก/กอง/ฝ่าย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด า เนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลางการปฏิบัติราชการระหว่างนายก  
 

 ๘๐ 



      -๕๗- 
องค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด พร้อมคณะท างาน
ได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ  ดังนี้ 
  ๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  ๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
  ๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  ๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ๕) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๕.การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๑.ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด  
และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 
  ๒.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม  เช่น  
     -ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
     -ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตั วชี้วัด และ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงาน
ในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
  ๓.รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด   
  ๔.วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
  ๕.ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผล
การปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
๖.การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
                  ผลการประเมิน                ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม                           ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก                           ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี                            ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้                           ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง                           ๑ 
                                        .............................................................. 

 ๘๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๘-  
มิติ ๒ โครงการที่ ๒.๕ (๒) 
๑.ชื่อ  โครงการ  :  กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
๒.หลักการและเหตุผล 

   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม 
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ
เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก ป.ป.ช. /ส.ต.ง /จังหวัด/อ าเภอ แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะยังให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 

  การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวก  
แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้า
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจง 
ไปยัง สตง.แล้ว แต่สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายง าน 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย 
ฝ่ายนิติการและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
โดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
  นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงานป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเพ่ือ
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารที่ผ่านในรอบ ๑๐ ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  ๒.เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 

 ๘๒ 



      -๕๙- 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
   ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบการพบการทุจริต 
   ๒.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
                                                     ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๘๓ 



      -๖๐- 
มิติที่ ๒ โครงการที่ ๒.๕ (๓)  
๑.ชื่อ  โครงการ  :  มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่  
โดยมิชอบ” 
 
๒.หลักการและเหตุผล 

   สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง  
เพ่ือสกัดกั้น มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๗ ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จึงได้จัดท ามาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่  
โดยมิชอบ ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียนและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการ
สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ๒.เพ่ือจัดให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 

 ๘๔ 



       -๖๑- 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและ 
เข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
  ๓.ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลั กประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  ๔.แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ 
ภายใน ๕ วัน 
    
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 
                                                     ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๘๕ 



-๖๒- 
มิติที่ ๓  โครงการที่ ๓.๑  (๑) 
๑.ชื่อ  โครงการ  :  มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒.หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงาน 
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่
ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ” ของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลจึง
ได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะโดยมีงานศูนย์บริการข้อมูล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  ๒.เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 ๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ (ภายในศูนย์บริการร่วม) 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
  ๒.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  ๓.มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายก าหนด  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 

 ๘๖ 



-๖๓- 
  ๔.มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ๕.มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ๖.มีอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  ๗.มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
    
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                     ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๗ 



-๖๔- 
มิติที่ ๓  โครงการที่ ๓.๑. (๒) 
๑.ชื่อ  โครงการกิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๒.หลักการและเหตุผล 

   อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ 
อย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนดและเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เรื่อง หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท า
ส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะขึ้น 
  ๒.เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จ าหน่ายจ่ายแจก รวมทั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ๓.เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
   ๓.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   ๓.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
   ๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่น 
   ๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๑.จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน  ๑  แห่ง 
  ๒.ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วยข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ....จ านวน ๑ ชุด 
  ๓.ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล...จ านวน  ๑  ฉบับ 
 
  ๔. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
  ๒.เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 

 ๘๘ 



       -๖๕- 
  ๓.จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. เสนอต่อ นายกองค์การฯ  
  ๔.จัดท าร่างประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร 
เสนอต่อผู้บริการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  ๕.จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  ๖.จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร  และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด  
    
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  เริ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
  ๒.มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
  ๓.มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
                                                     ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๘๙ 



      -๖๖- 
มิติที่ ๓  โครงการที่ ๓.๑. (๓)  
๑.ชื่อ  โครงการ  :  กิจกรรม“อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”  
๒.หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้  
เกิดการบริหารกิจการที่ดีส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท าง านที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใส  
ในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
รับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ 
ในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากขึ้น 
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
  ดังนั้น  เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะมีความโปร่งใสในการท างานมาก
ยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด   
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๑.ผู้เข้าร่วมอบรม   จ านวน   คน 
  ๒.(ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน  ตัวแทนชุมชน จ านวน    คน) 
  ๓.ผลการเรียนรู้เฉลี่ย  ร้อยละ ๘๐ 
  ๔.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมีความพึงพอใจ  ร้อยละ ๘๐ 
 
 

 ๙๐ 



         -๖๗- 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ขั้นตอนที่ ๑  ส ารวจความต้องการอบรม 
  ขั้นตอนที่ ๒  ออกแบบหลักสูตร 
  ขั้นตอนที่ ๓  ด าเนินกิจกรรม 
  ขั้นตอนที่ ๔  วัดผลความรู้ 
  ขั้นตอนที่ ๕  ติดตามและประเมินผล 
    
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
  ๒.ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
  ๓.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
                                                     ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๙๑ 



      -๖๘- 
มิติที่ ๓  โครงการที่ ๓.๑. (๔) 
๑.ชื่อ  โครงการ  :  มาตรการ“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  
๒.หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนด 
ให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  ๒.เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  ๓.เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ 
ประเภทขึ้นไป 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
  -แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  -งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  -แผนการด าเนินงาน 
  -แผนการอัตราก าลัง 
  -แผนการจัดหาพัสดุ 
  -ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
  -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  -ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
  -งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  -รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

 ๙๒ 



      -๖๙- 
  -รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  -ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
                                                     ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๙๓ 



      -๗๐- 
มิติที่ ๓ โครงการที่ ๓.๑.(๕)  
๑.ชื่อ  โครงการ  :  กิจกรรม“การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย์สินและการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคลัง”  
๒.หลักการและเหตุผล 
     การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก 
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบ
ได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบและกลไกในการป้ องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต 
หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปีและการจัดซื้อ 
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะและใดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  -๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
                                                     ................................ 

 ๙๔ 



      -๗๑- 
มิติที่ ๓  โครงการที่ ๓.๑. (๖) 
๑.ชื่อ  โครงการ  : มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๒.หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนด 
ให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงานโครงการ และอ่ืนๆ   
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social  Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์  วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้ง เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  ๒.เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
  ๓.เพ่ือให้มีช่องทางในการับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง  
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
  -บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
  -บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล..ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
  -ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่
  -ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง 
  -จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
  -ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด
แถลงข่าวหนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
 

 ๙๕ 



      -๗๒- 
  -ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  -รายการ TV 
  -รายการ Youtube  ออนไลน์ 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  -๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
                                                     ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๙๖ 



      -๗๓- 
มิติที่ ๓  โครงการที่ ๓.๑. (๗) 
๑.ชื่อ  โครงการ  :  โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน”  
๒.หลักการและเหตุผล 

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก 
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความ เข้ าใจ ได้ ง่าย ในช่วงระยะเวลาสั้ นๆ หรือช่ วงร ะยะเวลาอันจ ากัดนั้ น เป็ น เรื่องต้องปู พ้ื นฐาน  
สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้น การสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องกการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไร
บ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผล
ต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบ 
โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อ (Social  network ) ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล..อย่างถูกต้องและโปร่งใส 
  ๓.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล. 
  ๔.เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
  ๕.เพ่ือน าเสนอผลงาน /โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
  ๖.เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลสื่อมวลชนและ
ประชาชน 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
  ๑.จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  ๒.จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
  ๓.จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลและคู่มือให้ประชาชนทราบ 
 
 

๙๗ 



      -๗๔- 
  ๔.จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
  ๕.จัดท าภาพเคลื่อนไหว /ภาพยนตร์ 
  ๖.จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  ๗.จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 
  ๘.จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
  ๙.จัดท าของที่ระลึก 
  ๑๐.รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
  ๑๑.ป้ายประชาสัมพันธ์ 
  ๑๒.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑๓.จัดท า Spot 
  ๑๔.เสียงตามสาย 
  ๑๕.อ่ืนๆ  
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.เสนออนุมัติโครงการ 
  ๒.ด าเนินการประชุม 
  ๓.มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
  ๔.ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ 
  ๕.ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  -๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
ซึ่งออกแบบโดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเป็นตัวชี้วัด  
โดยก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 
  -ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะและมี
ความพึงพอใจในสื่อเอกสารการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
                                                     ................................ 

 ๙๘ 



      -๗๕- 
มิติที่ ๓  โครงการ ๓.๒.(๑)  
๑.ชื่อ  โครงการ  :  โครงการจัดท าประชาคมแผนชุมชน”  

๒.หลักการและเหตุผล 
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ  

กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน / ชุมชน  
มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้ด าเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑.เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกาะประจ าปี พ.ศ.  รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในปีถัดไป  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่มาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒.เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
  ๓.เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล... 
  ๔.เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
  ๕.เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  ๖.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน      หมู่บ้าน  ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือ
น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
 
 

 ๙๙ 



      -๗๖- 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.เสนออนุมัติโครงการ 
  ๒.ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
  ๓.ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
  ๕.ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ตรวจสอบข้อมูล ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
  ๖.จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
  ๗.จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
  ๘.จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๙.ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน  ระหว่างเดือน มีนาคม  
-  เมษายน ของทุกปี 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒.ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
  ๓.ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
  ๔.ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
  ๕.ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
  ๖.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                     ................................ 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๐๐ 



      -๗๗- 
มิติที่ ๓  โครงการที่ ๓.๒. (๒) 
๑.ชื่อ  โครงการ  :  โครงการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
๒.หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี 
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๒.เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล  
  ๓.เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
   
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความต้องการความคาดหวัง/
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
    
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทาง/ขั้นตอน ในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  ๓.น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
  ๔.แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
   
 

 ๑๐๑ 



      -๗๘- 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. 
โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 

๑. ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๔ ๒๗๖ ๕๔๑  ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔ ๙๒๒ ๕๘๖ 
๓. ทางเว็บไซต ์
๔. ทางไปรษณีย์ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  ๒.สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๓.แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
   
                                                     ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๐๒ 



      -๗๙- 
มิติที่ ๓ โครงการที่ ๓.๒ (๔) 
๑.ชื่อ  โครงการ  :  โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเคลื่อนที่  
๒.หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี 
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการ
เชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ 
ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน 
หรือหากจ าเป็นต้องคิดค่าบริการก็ให้คิดอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุม
เวทีประชาคมแผนชุมชน 
  
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
  ๒.เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๓.เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
   
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปให้บริการประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมแผนชุมชน 
    
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  ๒.จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 
 

 ๑๐๓ 



      -๘๐- 
  ๓.ประสานงานกับทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๔.ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการ
ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน) 
  ๕.ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
  ๖.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
  ๗.น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
  ๘.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ก าหนดออกให้องค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ร่วมกับประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา
ชุมชน ในเดือนมีนาคม   
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ๕,๐๐๐ บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะซึ่งเข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างทั่วถึง  
  ๒.ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น 
โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหาร
และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
   
                                                     ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๐๔ 



      -๘๑- 
มิติที่ ๓  โครงการที่ ๓.๒ (๕) 
๑.ชื่อ  โครงการ  :  มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”  
๒.หลักการและเหตุผล 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริการส่วนต าบลบ้านเกาะเป็นส่วนงานที่มีอ านาจ  
หน้าที่ โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุผล
เดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
  ๒.เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
  ๓.เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
   
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ี 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
  ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
  ๓.รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
  ๔.ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  ๕.แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
    
 
 
   
 
 

 ๑๐๕ 



      -๘๒- 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้ ๑. ไปรษณีย์ ๒. โทรศัพท์ ๓. โทรสาร ๔.เว็บไซต์ ๕.เฟสบุ๊ค 
 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒.สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๓.ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕  วัน 
   
                                                     ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ๑๐๖ 



      -๘๓- 
มิติที่ ๓  โครงการที่ ๓.๒ (๖)  
๑.ชื่อ  โครงการ  :  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  
๒.หลักการและเหตุผล 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุ กภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้อง
ทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน  ๑๕  วัน  
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาการทุจริต 
  ๒.เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อมูลข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  ๓.เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
   
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน  ๑๕  วันท าการ 
     
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  - ๒๕๖๔ 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  ๒.ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
                                  ................................ 
 

 ๑๐๗ 



      -๘๔- 
มิติที่ ๓  โครงการที่  ๓.๓. (๑)  
๑.ชื่อ  โครงการ  :  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.หลักการและเหตุผล 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบล...จึงได้จัดท าโครงการ 
อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี ...ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ....  
อีกทางหนึ่งด้วย 
   
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชน
แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า     คน 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
  ๒.แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๓.วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
  ๔.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ๓๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 

 ๑๐๘ 



      -๘๕- 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
                                     ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๐๙ 



      -๘๖- 
มิติที่ ๓  โครงการที่  ๓.๓.(๒) 
๑.ชื่อ  โครงการ  :  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
๒.หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะโดยกองวิชาการและ
แผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะและตัวแทนประชาชนจาก 
ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะก าหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และสุจริต 
   
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   คน 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาบางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ๒ ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่ ..................องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จึงต้องด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาแทนกรรมการฯ 
ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน  ๓๐  วัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา  
 
 
 

 ๑๑๐ 



      -๘๗- 
 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกาะความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
                                   ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๑๑ 



      -๘๘- 
มิติที่ ๓  โครงการที่  ๓.๓.(๓) 
๑.ชื่อ  โครงการ  :  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
๒.หลักการและเหตุผล 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับการมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกาะอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
   
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง       หมู่บ้าน 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบล ... 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม)ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบล...อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล...ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล...  
ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบ ฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น  
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
  ๒.มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ  เพ่ือ
เรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
   
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 ๑๑๒ 



      -๘๙- 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดและกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกาะ 
  ๒.ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
                                    ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๑๑๓ 



      -๙๐- 
มิติที่ ๓  โครงการที่  ๓.๓.(๔) 
๑.ชื่อ  โครงการ  :  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
๒.หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมา
ด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนเปลี่ยน
แนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้ องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้อการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
   
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
  ๒.ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียง
ตามสายในหมู่บ้าน 
  ๓.ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
  ๔.ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 

 ๑๑๔ 



      -๙๑- 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
                                 ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๑๕ 



      -๙๒- 
มิติที่ ๓  โครงการที่  ๓.๓.(๔) 
๑.ชื่อ  โครงการ  :  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๒.หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะต่อไป 
  ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ...มท    
ลงวันที่                      จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี
งบประมาณ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  ๒.เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
  ๓.เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
   
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล... 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  ๒.จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  ๓.จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
  ๔.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ (ตามหนังสือสั่งที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕  ลงวันที่  ๑๑  
ก.พ. ๒๕๕๘  )  จ านวน  ๗  คน  ประกอบด้วย 
 
 

 ๑๑๖ 



      -๙๓- 
  (๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเดอกชน  จ านวน   ๒   คน 
  (๒) ผู้แทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน   ๒   คน 
  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ      จ านวน   ๒   คน 
  (๔) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๕) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ   ตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ปีละ  ๒  ครั้ง  
เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเพ่ือน าผลที่ได้จาการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล... 

๓) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล... 
  ๕.ประชุมคณะกรรมกาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  ๖.การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ๗.การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  ๘.จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพร้อมตัวชี้วัด 
  ๙.การติดตามและประเมินผล 
  ๑๐.การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 
  
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล..ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
                                  ................................ 
 

 ๑๑๗ 



 -๙๔- 
มิติที่ ๔  โครงการที่ ๔.๑ (๑)   
๑. ชื่อโครงการ   :   โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งบประมาณ 
๒.หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล...เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่
ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด 
โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล..เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ๒.เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๓.เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
  ๔.เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
  ๕.เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบลทุกส่วนงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต... 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ๒.ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรืองที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 
 
 



      -๙๕- 
  ๓.ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้ง การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  ๔.สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน หรือระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
  ๕.รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
  
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยตรวจสอบ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
  ๒.ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  ๓.การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
  ๔.ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
                                   ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๑๙ 



      -๙๖- 
มิติที่ ๔  โครงการที่ ๔.๑ (๒)   
๑. ชื่อโครงการ   :   กิจกรรม จัดท ารายงานและติดตามประเมินผลควบคุมภายใน 
๒.หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒.เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
บ้านเกาะทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
  ๓.เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด  
    
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส่วนงาน ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  ๓.ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  ๔.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
  ๕.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรด าเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
        
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๑๒๐ 



-๙๗- 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง /ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  ๒.ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  ๓.เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
   
                                    ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๒๑ 



      -๙๘- 
มิติที่ ๔ โครงการที่ ๔.๒ (๑) 
๑. ชื่อโครงการ   :   มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ  ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 
๒.หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน  การวางระเบียบและข้อบังคับ  
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เกาะเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๒.เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้าย 
   
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคล 
 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย 
  ๑.แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล  
ในการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒.การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และก.อบต.จังหวัดอ่ืน  
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 

 ๑๒๒ 



      -๙๙- 
   
  ๓.มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๔.มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
  ๕.ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขึ้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
  ๖.การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
  ๗.ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจะออกค าสั่งแต่งตั้ง  
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  ๑.แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  ๒.มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
  ๓.มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
  ๔.มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
  ๕.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ / การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
  ๖.มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
  ๗.ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
  ๘.การเลื่อนระดับ /เลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
  ๙.ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจะออกค าสั่งแต่งตั้ง  
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล บริหารงาน 

บุคคล ในการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 
 

 ๑๒๓ 



      -๑๐๐- 
 
  ๒.มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน แลประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ 
ให้บุคลากรทราบ 
  ๓.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  ๔.มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ  
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
  ๕.มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัยและ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
  ๖.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบ
โดยทั่วกัน 
  
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
  
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  ๕  ระดับ โดยพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละดับ 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การ
โอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบล...และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนได้ดังกล่าวได้ 
                               ................................................ 

 ๑๒๔ 



      -๑๐๑- 
 
มิติที่ ๔  โครงการที่  ๔.๒ (๒) 
๑.ชื่อโครงการ   :  กิจกรรมการรายงานผลใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
๒.หลักการและเหตุผล 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชน
หรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการ
คลังที่เปิดเผยข้อมูลอืน่ต่อประชาชน 
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑.เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจได้ 
  ๒.การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  ๓.ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๖.วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี  และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  
ทุกสามเดือน 
 
 
 

 ๑๒๕ 



      -๑๐๒- 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  ๓.มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
                      .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๒๖ 



      -๑๐๓- 
มิติที่ ๔  โครงการที่  ๔.๒ (๓) 
๑.ชื่อโครงการ   :  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล.. 
๒.หลักการและเหตุผล 
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลั งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  เจ้าหน้ าที่ จะต้องปฏิบัติ ตามอ านาจหน้ าที่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็น รายรับ 
จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์  
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้ง
การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จึงได้เริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการ
ใช้จ่ายเงินการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึง
รายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๓.วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การรับ – จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๖.วิธีด าเนินการ 
  -มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
  -มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
  -เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
  -สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 

 ๑๒๗ 



      -๑๐๔- 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  มีการด าเนินการตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้ทราบข้อมูลข่าวสารรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ ท าให้เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
    
 
     ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๒๘ 



      -๑๐๕- 
มิติที่ ๔  โครงการที่  ๔.๓ (๑) 
๑.ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒.หลักการและเหตุผล 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้
และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่อง
ขาดคอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่ เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เพ่ิมพูน
ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 
๓.วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
   ๒.เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะมีความรู้ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน   
 
 

 ๑๒๙ 



      -๑๐๖- 
  ๓.เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนร่วมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๔. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะมีความรู้ความเข้าใจ   
เกี่ยวกับเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.จัดท าและเสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
  ๒.ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การฯ  
   ๓.อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  ๔.ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
   ๒.ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะมีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน   
 
 
 

 ๑๓๐ 



      -๑๐๗- 
  ๓.ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนร่วมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

๔. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  
 
                      .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๓๑ 



      -๑๐๘- 
มิติที่ ๔  โครงการที่  ๔.๓ (๒)  
๑.ชื่อโครงการ   :  กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒.หลักการและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในกากรปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนา
องค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑.เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจ  
ในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
   ๒.เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย  
  ๓.เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานจัดฝึกอบรม. 
 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
และหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 

๒.เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 

 ๑๓๒ 



      -๑๐๙- 
  ๓.แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
  ๔.ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะทราบ 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  ๒.สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
  ๓.การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
            
                       ............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๓๓ 



      -๑๑๐- 
มิติที่ ๔  โครงการที่ ๔.๓ (๓) 
๑.ชื่อโครงการ   :  กิจกรรมการส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารท้องถิ่น 
๒.หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ท้องถิ่น เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจใน
การบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง  
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑.เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
   ๒.เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  ๓.สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  จ านวน ๑๒  คน 
 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
  ๒.แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯลฯ 
  ๓.สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ 
 
 

 ๑๓๔ 



      -๑๑๑- 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจในบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  ๒.การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   
 
    ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๓๕ 



      -๑๑๒- 
มิติที่ ๔ โครงการที่ ๔.๔. (๑) 
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๑.ชื่อโครงการ   :     โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
  

๒.หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลบริหารภารกิจต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และ 
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปใน
การร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ า เป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะในการร่วมคิด  
ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
ในท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น 
จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันเกาะการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 
๓.วัตถุประสงค ์
  ๑.เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  ๒.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
  ๓.เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
  
 
 

 ๑๓๖ 



      -๑๑๓- 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกันองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเกาะ 
 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 

๖.วิธีด าเนินการ 
  ๑.แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย  
ด้านการป้องกันการทุจริต 
  ๒.จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
  ๓.เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกาะในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
  ๔.ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
  ๕.ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับบุคคล องค์กร  
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  ๒.ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึก และตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
  ๓.ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล  
        ..................................................... 
 

 ๑๓๗ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


