ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานดู
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ )
ขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
******************
ดวยสํานักงาน ป.ป.ช. ใหองคการบริหารสวนตําบลบานดู จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต ๔ ป(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) โดยมีแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป เปนเครื่องมือกําหนดทิศทางในการ
บริหารงานทองถิ่น เพื่อใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ) โดยใหแปลงแนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติ และใหดําเนินการให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ) กรอบยุทธศาสตร
ชาติ ระยะ ๒๐ ป และแผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูง
กวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ )และเปน การเพิ่มประสิทธิภ าพในการปองกันการทุจริตตลอดจนแสดงใหเห็น ถึง
เจตจํานงทางการเมืองของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานดู ในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม
ส งเสริ มการบริ ห ารด ว ยความโปร งใส มีความเข มแข็ งในการบริ ห ารราชการตามหลักการบริ ห ารกิ จ การ
บ า นเมื อ งที่ ดี ห รื อ หลั ก ธรรมาภิ บ าล บั ง เกิ ด ประโยชน สุ ข แก ป ระชาชน จึ ง ขอประกาศใช แ ผนดั ง กล า ว
รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต แนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายประมูล บุญที )
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานดู

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลบานดู
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

คํานํา
การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนา
ศักภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง
ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการ
ปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานใน
ภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลัก ในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนา สามารถแขงขันกับ
ตางประเทศได อยางทัดเทียม ที่จะตองประสานความรวมมือ ทั้งภาคเอกชนและประชาสังคม เพื่อรวมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร การจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆกัน โดยการปลูกฝงความ
ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและ
มีคุณคา
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวบรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรมองคการบริหารสวนตําบล
บานดู จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวน
ตําบลบา นดูขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให
เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลบานดูใหบรรลุ
เปาหมายและสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนกําหนดไว
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การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ บงชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ จากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความ ร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม
การ ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจ ริตในปจ จุบัน มีรูป แบบที่ซับ ซอนขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
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เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมี ความเห็ น แก ตัว มากยิ่ งขึ้ น มองแตป ระโยชนสว นตนเปน ที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มี ตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป
2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวา
ประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง
แม วา ในช ว งระยะที่ผ า นมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปองกัน การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม ที่
ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ
พวกพ อง ยึ ด ติ ดกั บ กระแสบริ โ ภคนิ ย ม วั ตถุนิย ม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงิน และมีอํานาจ คนไทย
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บางสวน มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการ
ทํางานที่ไมได บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความ
พยายามที่ไดกลาวมา ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหม ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นไดนั้น
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี พฤติกรรม
แตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด ยุทธศาสตร
การดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่ อให การดํ า เนิ นการขั บเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจ ริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
บริหาร จัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ผ า นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการต า ง ๆ ที่ เ ป น รู ป ธรรมอย า งชั ด เจน อั น จะนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง

ทองถิ่น

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน

2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท องถิ่ น มี จิ ตสํ า นึ กและความตระหนักในการปฏิบัติห นาที่ ร าชการให บังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่ มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ
ดาน การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน
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สวนที่ 2
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สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
มิติ
1. การสราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต

ภารกิจตาม
มิติ
1.1 การสราง
จิ ต สํ า นึ ก และ
ความตระหนัก
แกบุคลากรทั้ง
ข า ร า ช ก า ร
การเมื อ งฝ า ย
บ ริ ห า ร
ข า ร า ช ก า ร
การเมือง ฝาย
ส ภ า ท อง ถิ่ น
แ ล ะ ฝ า ย
ประจํา ข อ ง
อ ง ค ก ร
ปกครองส ว น
ทองถิ่น

ป 25๖๑
ป 25๖๒
โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
20,000
1.1.1 (1) โครงการ 20,000
บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล
ไมใช
ไมใช
1.1.1 (2) โครงการ
พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม งบประมาณ งบประมาณ
จริยธรรม
ไมใช
1.1.1 (3) โครงการ
ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและ งบประมาณ
จริยธรรมในการปองกัน
ทุจริต
ไมใช
1.1.2 (1) มาตรการ
“สงเสริม การปฏิบัติงาน งบประมาณ
ตามประมวล จริยธรรม
ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานดู”
ไมใช
ไมใช
1.1.2 (2) มาตรการ
“เสริม สรา งองคค วามรู งบประมาณ งบประมาณ
ด า นการต อ ต า นการ
ทุจริต”
1.1.2 (3) โครงการ 20,000
เสริมสราง ความซื่อสัตย
สุ จ ริ ต แ ล ะ ป ลู ก ฝ ง
ทั ศ นคติ วั ฒ นธรรมที่ ดี
ในการตอตานการทุจริต
ไมใช
ไมใช
1.1.3 (1) กิจกรรมให
ความรูเรื่องผลประโยชน งบประมาณ งบประมาณ
ทับซอน ใหกับบุคลากร
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ไมใช
1.1.3 (2) มาตรการ
“จัดทํา คูมือการปองกัน งบประมาณ
ผลประโยชน ทั บ ซ อ น”
ไมใช
1.1.3 (3) มาตรการ
“ปลูกฝง องคความรูให งบประมาณ
มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
Conflict of Interest”

ป 25๖๓ ป 25๖๔
งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
*
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ
-

-

*
*
*

*
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ
-

-

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

*
*

*

-

-

*

-

-

*

๘

มิติ

ภารกิจตาม
มิติ
1.2 การสราง
จิ ต สํ า นึ ก และ
ความตระหนัก
แก ประชาชน
ทุกภาค สวน
ในทองถิ่น

1.3 การสราง
จิ ต สํ า นึ ก และ
ความตระหนัก
แ ก เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน

มิติที่ ๑

รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป 25๖๑

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(1)ปลู ก ต น ไม เ พื่ อ เพิ่ ม 50,000
50,000
50,000
พื้นที่สีเขียวลดภาวะโลก
ร อ น ในเขตพื้ น ที่ ข อง
องค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น
50,000
50,000
50,000
(2)โครงการส ง เสริ ม 50,000
อ นุ รั ก ษ ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ห ล ง
ทองเที่ยว พัฒนาและ
ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น ใ น
ชุมชน
50,000
50,000
50,000
(3)โครงการสรางอาชีพ 50,000
สรางรายไดตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
1.3,1(1) โครงการ 30,000
คุ ณ ธรรมสานสายใย
ครอบครัว
1.3,1(2) โครงการพา 30,000
นองทองธรรมะ
50,000
1.3,1(3) โครงการเขา
คายพุทธบุตร
10,000
10,000
10,000
1.3,2(1) การประกวด 10,000
คํ า ข วั ญ ต อ ต า น ก า ร
ทุจริต
30,000
30,000
30,000
1.3,2(2) โครงการสราง 30,000
ภู มิ คุ ม กั น ทางสั ง คมให
เด็กและเยาวชน ตําบล
บานดู (กิจกรรม“โตไป
ไมโกง”)
50,000
50,000
50,000
1.3,3(1) โครงการ 50,000
ส ร า ง ภู มิ คุ ม กั น ท า ง
สังคมใหเด็กและเยาวชน
ตําบลบานดู (กิจกรรม
ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู
ปรั ช ญาเศรษ ฐกิ จ พอ
เพียง”)
จํานวน 17 โครงการ

หมายเหตุ * ( ปรับปรุงเขาแผนพัฒนาทองถิ่นสีป ป 2560)

หมายเหตุ

*
*
*
*

๙

มิติ

ภารกิจตาม
มิติ
2.การบริหาร 2.1แ ส ด ง
ราชการเพื่ อ เจตจํานง ทาง
ป อ ง กั น ก า ร กา ร เ มื องใน
ทุจริต
ก า ร ต อ ต า น
การทุจริตของ
ผูบริหาร
2.2 มาตรการ
ส ร า ง ค ว า ม
โปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

ป 25๖๑
ป 25๖๒
ป 25๖๓ ป 25๖๔
โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กิ จ ก ร ร ป ร ะ ก า ศ
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
*
เจตจํ า นงต อ ต า นการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ทุ จ ริ ต ข อ ง ผู บ ริ ห า ร
องค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น
2.2.1 (1) มาตรการ
การสราง ความโปรงใส
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
บุคคล
2.2.1 (2) มาตรการ
ออกคําสั่ง มอบหมาย
ข อ ง น า ย ก อ ง ค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ปลัด องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหัวหนา
สวนราชการ
2.2.1 (3) กิจกรรม
“สราง ความโปรงใสใน
การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือน”
2.2.2 (1) กิจกรรม
“ค ว บ คุ ม ก า ร เ บิ ก
จ า ยเงิ น ตามข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ า ย
ประจําป”
2.2.2 (2) กิจกรรม
“การพั ฒ นาแผนและ
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ห า
พัสดุ”
2.2.2 (3) กิจกรรม
“สราง ความโปรงใสใน
ก า ร ใ ช จ า ย เ งิ น
งบประมาณ”
2.2.2 (4) โครงการ
เผยแพร ขอมูลขาวสาร
ดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2.2.3 (1) โครงการจาง
สํารวจ ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

*

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

*

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

*

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

*

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

*

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

*

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

*

15,000

15,000

15,000

15,000

๑๐

มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

2.3 มาตรการ
ก า ร ใ ช ดุ ล ย
พิ นิ จ แ ล ะ ใ ช
อํ า นาจหน า ที่
ให เป นไปตาม
ห ลั ก ก า ร
บ ริ ห า ร
กิ จ ก า ร
บานเมืองที่ดี

2.4 การเชิดชู
เ กี ย ร ติ แ ก
ห น ว ย ง า น /
บุคคล ในการ
ดําเนิน กิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติ ตนให
เปนที่ประจักษ

ป 25๖๑
ป 25๖๒
ป 25๖๓
โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.2.3 (2)กิจกรรมการ
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ใชบัตร คิวในการติดตอ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ราชการ
ไมใช
2.2.3(3)ม า ต ร ก า ร
“ยกระดับ คุณภาพการ งบประมาณ
บริการประชาชน”
ไมใช
ไมใช
2.3.1 (1) กิจกรรมการ
ไมใช
ล ด ขั้ น ต อ น ก า ร งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ปฏิบัติงาน
ไมใช
2.3.1 (2) โครงการลด
ขั้ น ตอนและระยะเวลา งบประมาณ
การ ปฏิ บั ติ ร าชการ
ไมใช
2.3.2 (1) มาตรการ
การมอบ อํานาจอนุมัติ งบประมาณ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ
ไมใช
ไมใช
ไมใช
2.3.2 (2) มาตรการ
การออกคําสั่งมอบหมาย งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ของ นายกองค ก าร
บริ ห ารส ว นตํ า บลปลั ด
องค ก า รบริ ห ารส ว น
ตําบล และหัวหนาสวน
ราชการ
2.4.1 (1) โครงการพอ 10,000
10,000
10,000
– แม ดีเดน
2.4.1 (2) กิจกรรมการ
ไมใช
ไมใช
ไมใช
มอบ ประกาศเกียรติคุณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
แกสตรี ดีเดน
ไมใช
2.4.1 (3) ยกยองเชิดชู
เกี ย รติ หน ว ยงาน/ งบประมาณ
บุคคลที่ประพฤติ ปฏิบัติ
ตนให เ ป น ที่ ป ระจั ก ษ
ไมใช
2.4.2 (1) กิจกรรมยก
ยองและเชิดชูเกียรติแก งบประมาณ
บุคคลหนวยงาน องคกร
ดีเดน ผูทําคุณประโยชน
หรือเขารวมในกิจกรรม
องค ก า รบริ ห ารส ว น
ตําบลบานดู

ป 25๖๔
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
ไมใช
*
งบประมาณ
-

*

ไมใช
งบประมาณ

*

-

*

-

*

ไมใช
งบประมาณ

*

10,000

*

ไมใช
งบประมาณ

*

-

*

-

*

๑๑

มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได ท ราบหรื อ
รั บ แ จ ง ห รื อ
ตรวจสอบ พบ
การทุจริต

มิติที่ ๒

รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป 25๖๑

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.4.2 (2) กิจกรรมเชิด
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ชูเกียรติประชาชนผูมีจติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
สาธารณะ
2.4.3 กิจกรรมเชิดชู
10,000
เกียรติ ประชาชนผู
ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.5.1
มาตรการ
ไมใช
“จัดทํา ขอตกลงการ งบประมาณ
ปฏิบัติราชการ”
2.5.2 มาตรการ “ให
ไมใช
ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ งบประมาณ
หนวยงานตรวจสอบทั้ง
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ อ ง ค ก ร
อิสระ”
2.5.3 (1) มาตรการ
ไมใช
“แต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบ งบประมาณ
เกี่ยวกับเรื่อง รองเรียน”
2.5.3 (2) มาตรการ
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
“ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เรื่อง รองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอก หรื อ
ป ร ะ ช า ช น ก ล า ว ห า
เจาหนาที่ ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานดู
ว า ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ฏิ บั ติ
ร า ชก า ร ต า ม อํ า น า จ
หนาที่โดยมิ ชอบ”
จํานวน 25 โครงการ

หมายเหตุ * ( ปรับปรุงเขาแผนพัฒนาทองถิ่นสีป ป 2560)

หมายเหตุ
*
*

*
*

*
*

๑๒

มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

3.การสงเสริม
บทบาทและ
ก า ร มี ส ว น
ร ว มของภาค
ประชาชน

3.1จั ด ใ ห มี

และ เผยแพร
ขอมูลขาวสาร
ในช อ งทางที่
เ ป น ก า ร
อํ า นวยความ
ส ะ ด ว ก แ ก
ประชาชนไดมี
ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบ
ก า ร ฏิ บั ติ
ราชการตาม
อํานาจ หนาที่
ข อ ง อ ง ค ก ร
ปกครองส ว น
ทองถิ่นได ทุก
ขั้นตอน

3.2 การรับ
ฟงความ
คิดเห็น การ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
รองเรียน/รอง
ทุกข ของ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป 25๖๑

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3.1.1 (1) มาตรการ
ไมใช
“ปรั บ ปรุ ง ศู น ย ข อ มู ล งบประมาณ
ขาวสาร ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานดู
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น”
3.1.1 (2) กิจกรรม 30,000
“อบรมให ค วามรู ต าม
พ.ร.บ. ข อ มู ล ข า วสาร
ของราชการพ.ศ.
2540”
3.1.2 (1) มาตรการ
ไมใช
“เผยแพร ขอมูลขาวสาร งบประมาณ
ที่ สํ า คั ญ แ ล ะ
หลากหลาย”
3.1.2 (2) กิจกรรม
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
“ก า ร เ ผ ย แ พร ข อมู ล งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ขาวสารดาน การเงิน
ก า ร ค ลั ง พั ส ดุ แ ล ะ
ทรั พ ย สิ น ขององค ก าร
บริ ห ารสว นตํ า บล และ
การรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย น
เกี่ ย วกั บ การเงิ น การ
คลัง”
3.1.3 (1) มาตรการ
ไมใช
“จั ด ใ ห มี ช อ ง ท า ง ที่ งบประมาณ
ประชาชนเขาถึง ขอมูล
ข า วสารขององค ก าร
บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล
บานดู”
3.2.1 (1) โครงการจัด 12,000
ประชาคมแผนชุ ม ชน
3.2.1(2)ม า ต ร ก า ร
ไมใช
“เผยแพรขอมูลขาวสาร งบประมาณ
ที่ สํ า คั ญ แ ล ะ
หลากหลาย”
3.2.2 โครงการอบต. 20,000
เคลื่อนที่พบประชาชน
3.2.3
กิ จ กรรม
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
รายงานผลการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หมายเหตุ
*

*

*
*

*

*
*

*

๑๓

มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

3.3
การ
ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ประชาชน มี
ส ว น ร ว ม
บ ริ ห า ร
กิ จ ก า ร ข อ ง
อ ง ค ก ร
ปกครองส ว น
ทองถิ่น

มิติที่๓

รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป 25๖๑

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตรวจสอบขอเท็จจริงให
ผูรองเรียน/รองทุกข
รับทราบ
3.3.1 (1) มาตรการ
ไมใช
ไมใช
แตงตั้ง คณะกรรมการ งบประมาณ
งบประมาณ
สนับ สนุ นการ จั ดทํ า
แผนพัฒนา อบต.บานดู
3.3.1 (2) โครงการ 20,000
อ บ ต . เ ค ลื่ อ น ที่ พ บ
ประชาชน
3.3.2 (1) มาตรการ
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
แต ง ตั้ ง
ตั ว แทน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ประชาคมเข า ร ว มเป น
คณะกรรมการตรวจรับ
งานจาง
3.3.3(1)ม า ต ร ก า ร
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ต ร ว จ ส อ บ โ ด ย งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
คณะกรรมการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ
วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ า น เ มื อ ง ที่ ดี ข อ ง
องค ก า รบริ ห ารส ว น
ตําบลบานดู
จํานวน...13...โครงการ

หมายเหตุ * ( ปรับปรุงเขาแผนพัฒนาทองถิ่นสีป ป 2560)

หมายเหตุ

*

*

*

๑๔

มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

4.การ
เสริมสราง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงาน การ
ควบคุมภายใน
ต า ม ที่
คณะกรรมการ
ต ร ว จ เ งิ น
แ ผ น ดิ น
กําหนด
4.2
การ
สนั บ สนุ น ให
ภาคประชาชน
มีส วน ร ว ม
ตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ห รื อ
การ บริหาร
ราชการ ตาม
ช อ ง ท า ง ที่
สามารถ
ดําเนินการได

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป 25๖๑

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4.1.1 (1) โครงการ
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
จั ด ทํ า ร า ย ง า น ก า ร งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ควบคุมภายใน
4.1.2 (1) กิจกรรม
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ติดตาม ประเมินผลการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ควบคุมภายใน

4.2.1 ม า ต ร ก า ร
สงเสริมให ประชาชนมี
ส ว น ร ว ม ต ร ว จ ส อ บ
กํ า กั บ ดู แ ล ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บ ร ร จุ
แต ง ตั้ ง การโอน ย า ย
4.2.2 (1) กิจกรรมการ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช
จายเงินให ประชาชนได
รับทราบ
4.2.2 (2) กิจกรรมการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการ ตรวจสอบการรับ
การจ า ย และการใช
ประโยชนทรัพยสิน ของ
องค ก า รบริ ห ารส ว น
ตําบลบานดู
4.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดหา คณะกรรมการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง จาก
ตัวแทนชุมชน
4.2.3 (2) โครงการ
อบรมกรรมการตรวจ
การจาง

หมายเหตุ
*
*

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

*

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

*

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

*

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

*

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

*

๑๕

มิติ

ภารกิจตาม
มิติ
4.3
การ
ส ง เ ส ริ ม
บ ทบ า ทก า ร
ตรวจสอบของ
สภา ทองถิ่น

4.4 เสริมพลัง
การมีสวนรวม
ข อ ง ชุ ม ช น
(Community
) และ บูรณา
ก า ร ทุ ก ภ า ค
ส ว น เ พื่ อ
ต อ ต า น ก า ร
ทุจริต
มิติที่๔

รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป 25๖๑

ป 25๖๒

ป 25๖๓

ป 25๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4.3.1 (1) โครงการ
30,000
อบรมให ความรูดา น
ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย
ท อ งถิ่ น ผู บ ริ ห าร และ
สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
4.3.2 (1) กิจกรรม
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
สงเสริม สมาชิก สภา
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ทองถิ่นใหมี บทบาทใน งบประมาณ
การตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ฝ า ย
บริหาร
4.4.1 (1) มาตรการเฝา
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ระวัง การคอรรัปชันโดย งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ภาค ประชาชน
4.4.1 (2)กิจกรรมการ 30,000
30,000
30,000
30,000
ติ ด ป า ยประชาสั ม พั น ธ
กรณีพบเห็นการ ทุจริต
4.4.2 (1) มาตรการ
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
การ สงเสริมและพัฒนา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เ ค รื อ ข า ย ด า น ก า ร
ปองกันการทุจริต
จํานวน....12..โครงการ

หมายเหตุ * ( ปรับปรุงเขาแผนพัฒนาทองถิ่นสีป ป 2560)

หมายเหตุ
*

*

*
*
*

๑๖

สวนที่ 3

๑๗

สวนที่ 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัตริ าชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชน สุขแก
ประชาชนในทองถิ่น
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ ปฏิบัติงาน
จะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบ
ตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัตงิ านรวมกันไดอยาง มี
ประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จาก
สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง
ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันใน
สังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปได
ในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวา จะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง
พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต
ควบคู กับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประ
ประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหาร
การปกครองของ หนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหาร
การปกครองของ หนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบดวย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบ
ได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือก
นําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับ
หนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมทีด่ ีไดตอไป ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลบานดู จึงจัดทํา โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม
2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูค วามเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ

นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๑๘

4. เปาหมาย

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

5. พื้นที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลบานดู

6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูทเี่ กี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
20,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูค วามเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม
2.ผูบริหารทองถิ่นและบุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4.ผูบริหารทองถิ่นบุคลากรสามารถนําองคความรูตา งๆไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ลําดับที่ 2

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแส
โลกาภิวตั น มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ
ชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติ
เห็นชอบในหลักการเกีย่ วกับยุทธศาสตรการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 การ
สงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพื่อเปนตนแบบให ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัตติ ามจากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการ
บริหารสวนตําบลบานดู จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบตั ิตนเปนแบบอยางที่ดีแก

๑๙

ประชาชน
ประชาชน

จึงไดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของ

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลบานดู มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรม
ของ พระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว และในการ
ปฏิบัติ ราชการ
3.2 เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมในการ
เสริมสราง สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สราง จิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
3.3 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลบานดูในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบานดู
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่
6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรรู ัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและเห็นคุณคา
ของ การเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคณ
ุ ธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆ
ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เปนตน
6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจาหนาที่ ไดรบั การพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมจี ิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการสรางสังคม
แหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจ ักการใหและเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
10.3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
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ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จ ทั้ง
ดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนาตอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
บุคลากรที่มคี ุณภาพสูง มีความรูค วามสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณมคี วามรูและเขาใจงานเปน
อยางดี เมื่อไดรับบทบาทใหกระทําหนาที่ใดๆ แลว ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทาง
ตรงกัน ขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณที่จําเปนในการทํางาน ยอม
ทําให องคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรทีม่ ีความรู ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ การทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึง ประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาที่และบทบาทแหงตนเอง บุคลากรที่ปฏิบตั ิ
หนาที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจติ สํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความ
ทุมเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพื่อนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษา
ผลประโยชนของ ประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น มี
ความโปรงใสมีการ ปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล องคการบริหารสวนตําบลบานดู
จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อเปน การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
ภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและพนักงานจาง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปใหมีความรู ความ
เขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหา งไกล จากการทุจริต และการดําเนิน
ชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจ ักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ขอบังคับ มีเจตคติที่ดี มี
จรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชา และตอประเทศชาติ
บานเมืองตอไป
3. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพื่อใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได
อยางถูกตอง
2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน ตอผูมา
ขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งขึ้น
2.4 เพื่อใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต ใหแก
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
4. กลุมเปาหมาย
คณะผูบ ริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จํานวน 50 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทําวัตรเชา) ทุกวันพระ จํานวน 48 ครั้ง ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
7.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน)
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เหมาะสม

7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
7.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและเกิดความ
7.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ
7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ

8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได
อยางแทจริง
10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอองคกรตอการ
ทํางาน ตอเพื่อนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาที่ดี
1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม

ลําดับที่ (1)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานดู”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานดูไดประกาศใชประมวลจริยธรรม กําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใชอยาง
มีประสิทธิภาพ มีหนาที่ดําเนินการให เปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวก
และใหบริการแกประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา
ประโยชนสวนตน และไมมีประโยชน ทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชน
ดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือก ปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนว
ทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชน
อื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตอง ละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และ
ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบานดู ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมา
ปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของ
ประชาชน องคการบริหารสวนตําบลบานดูไดจัดทํา มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของขององคการ
บริหารสวนตําบลบานดู” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และเปนสากล
3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมาเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลและเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานดู เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สราง
ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ
3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานดูเพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุก
คนพึงยึดถือเปน แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานดู เปดเผยเปนการทั่วไปแก
สาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให
ขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลบานดู
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ลําดับที่ (2)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุงสูการเปน
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อให
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนอง
ตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหารสวนตําบลบานดู จึงไดกําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการ
ทุจริตขึ้น เพื่อใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 –
2560) ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดา นการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝาย
ประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต อาทิ
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึก
2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด
ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร
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ลําดับที่ (3)
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูที่มี
บทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุขและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถิ่น โดย
ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุข หรือไม
จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และพนักงานขององคกร ปกครอง
สวนทองถิ่นทุกคนเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการ กระทํา
ทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติ
เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรที่ 4
การสงเสริมคุณธรรมในองคกรเพื่อเปนตนแบบให ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
ขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง ใหตระหนัก ในการเปนขาราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียงเปน
ตัวอยางที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณ ธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ตระหนักในคุณความดีและกฎแหงกรรม ซื่อสัตย สุจริต
เสียสละ มีความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม
กระทําการใดไดอยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกันการกระทําทุจริตใน ระบบราชการดวย ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสราง
ความซื่อสัตย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ องคการบริหารสวนตําบล
บานดู จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ ตอตานการทุจริตขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานดู ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมที่ดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
3. เพื่อใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
4. เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลบานดู ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการเสริมสรางสังคม
แหงคุณธรรมและ สมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สราง
จิตสํานึกในการ กระทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
4. กลุมเปาหมาย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลบานดู
5. ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม – กันยายน 2561
6. งบประมาณดําเนินการ
20,000บาท
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7. วิธีการดําเนินงาน
7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
เจาหนาที่รัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพื่อการตอตานการทุจริต
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารและฝายสภาทองถิ่น
และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น
7.3 แบงกลุมทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีใหแก
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย
8. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 75
2. จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับ

ซอน

ลําดับที่ (1)
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกบั บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล

ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสว นตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือ
การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน
การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึง
ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู
และมีการใชอิทธิพลตาม อํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชน
อื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงิน หรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ
รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับ
สัมปทานหรือผลประโยชนจาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร
เพื่อใหความรูเรื่องการ ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนั้น องคการบริหารสวน
ตําบลบานดู จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล
บานดู เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชน ทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับ
พนักงานสวนตําบลบานดู เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับ
ความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน

ตําบลบานดู

3.3 เพื่ อเสริ ม สร างให ขา ราชการและเจ า หน า ที่ขององค การบริ ห ารส วนตํ า บลบ า นดู มี จิ ต สํ า นึก ค า นิ ย ม และ

วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการ
ทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบานดู

5. พื้นที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลบานดู

6. วิธีการดําเนินการ

จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน

7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ฝายกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ตัวชี้วัด

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน ผลลัพธ พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุง เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
ลําดับที่ (2)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกันและปราบปราม
การทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ
ปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่น
วางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองค
ความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํา ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
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(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อัน
รวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนให หนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ผาน
กิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่
ในหนวยงานดวย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน และ
เพื่อนํา เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญที่
จะ ปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ในภาครัฐ องคการบริหารสวน
ตําบลบานดู จึงไดตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขึ้น เพื่อเปนประโยชน
ในการเสริมสรางความรูความ เขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชน
และผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปน พื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลบานดู ใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน
นําไปเปนองคความรูใน การทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง
3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชัน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
3. ตรวจสอบความถูกตอง
4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
5. แจกจายใหบุคลากร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน

๒๘

ลําดับที่ (3)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพื่อลดระบบ
อุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได หาก
เจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of
Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลัง
เผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผล
กระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งไดสราง ความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม จาก
สถานการณขางตน จําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมที่จะเขาใจสาเหตุ และปจจัยที่
นําสูการคอรรัปชัน เพื่อจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ที่นําไปสูการทุจริต คอรรัปชัน
โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ ผลประโยชน
สวนรวม รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน สวนรวม
หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่เกี่ยวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม การเมืองและ การ
บริหารที่สําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานดูจึงไดจัดทํา
มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรม
ของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน สวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หาก
ขาราชการและพนักงานเจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาที่ที่จะปกปอง ผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใช
อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชนตอตนเองกลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชน
สวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติ และประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและ
ผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
1. วางแผน/การถายทอดองคความรู
2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดําเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

๒๙

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานนโยบายและแผนองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น

ลําดับที่ (1)
1. ชื่อโครงการ : ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพื้นที่ตําบลบานดู ประจําป 2561 – 2564
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทําให
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของ
มนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน
สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลก
รอน ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่ สี
เขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลง
กรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื้นผิว
ในพื้นที่นั้น ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตําบลบานดู จึงได
จัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพื้นที่ตําบลบานดู ประจําป 2561 – 2564 เพื่อให
ประชาชนได มีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และรวมถวายเปนราช
สักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานดู จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่วางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดูเพื่อใหเกิดความรมรื่น แกชุมชน
พรอมทั้งเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะรวมกัน
3.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตําบล

บานดู

3.3 เพื่อใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลคาทรัพยากรที่

มีและลดภาวะโลกรอน
3.4 สงเสริ มสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรา งความรม รื่นและคลายร อนแก
ประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน

5. พื้นที่ดําเนินการ

800 ตน

พื้นที่สาธารณะในเขตตําบลบานดู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

๓๐

6. วิธีดําเนินงาน
6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนในทองถิ่น

เขารวมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหจัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูก
ตนไม
6.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพื่อใชในโครงการ
6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนใน
ทองถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดย องคการบริหารสวนตําบลบานดู
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลบานดู

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

ลําดับที่ (2)
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว พัฒนา และ ปรับปรุง
ภูมิทัศนในชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไมที่ผิดกฎหมาย
ได เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ
สมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของ
ประเทศ โดยทั้งสองพระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากขึ้นอยาง
มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งพระองคทานไดเสนอวิธีที่เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพื่อ
ประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ
ปลูกไวทําที่อยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใช
สอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพื่อประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
องคการบริหารสวนตําบลบานดู ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ไดตระหนัก ถึง
หนาที่และความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการ
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สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู เพื่อสงเสริม
ให ประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค

เพื่อเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานดู จํานวน 12 หมูบาน

โดย ปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได เปนตน
4.2 ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
บานดู จํานวน 12 หมูบาน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดูโดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ
4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานดู สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบานดู พนักงาน/ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลบานดู ผูนําหมูบาน ทั้ง 12 หมูบาน และองคกรภาคประชาชนทุก
ภาคสวน เปน
5. พื้นที่ดําเนินการ

พื้นที่สาธารณะประโยชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู

6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ
6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําหมูบาน
6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน
6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืช ทําความสะอาดถนน และพื้นที่

สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู
6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม สะอาด
รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบานเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากขึ้น
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ลําดับที่ (3)
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎร พรอมทั้งไดพระราชทานแนว
ทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกข
ยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก
ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต”
ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะ
หนา เปนขั้นตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม
นอกจากนั้ น ยังมุงเนนการสร างกระบวนการเรีย นรูเพื่อให ชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน
สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการ
แบบมี สวนรวมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานดู จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สราง
รายได โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพร
ใหกับผูมีรายไดนอย ดอย โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่
3. วัตถุประสงค
3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลบานดู
3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในตําบลบานดู
3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง
3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ
3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลบานดู

5. พื้นที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลบานดู

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

งานสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลบานดู
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด
10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได
10.4 มีรายไดเพิ่มขึ้น ลดรายจาย เกิดความพอเพียง
10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน

1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
ลําดับที่ (1)
1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญยึดติดอยูกับ
ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ความจงรักภักดีตอ
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหนึ่งเปนปญหาที่ตองแกไขศีลธรรม
คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบันครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึก
ในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เกง ดี มีประโยชน เมื่อเปนเชนนี้แลวปญหาตางๆ
เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ปญหาตางๆ ก็จะลดลง ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานดู ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงได
จัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใยครอบครัว รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
บานดู และโรงเรียนในเขตตําบลบานดู โดยมี วัตถุประสงคเพื่อสานสายใยครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน ใหเปน
สถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง ใหสมาชิกใน ครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอื้ออาทรตอกัน ตลอดจนสํานึกดีตอบุพการี
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลด ภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสรางความรูในเรื่องโทษภัย
ของยาเสพติด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิดความสัมพันธสามัคคี
ในหมูคณะ
3.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอื้อเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม
3.4 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม
3.5 เพื่อใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
3.6 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ลูกจาง

ผูปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตตําบลบานดู ครู อาจารย คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล

5. พื้นที่ดําเนินการ

โรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชุมผูเกี่ยวของกําหนดจัดงาน
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ

๓๔

6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ
6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมทั้งภาพถายกิจกรรม
6.7 ดําเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

8. งบประมาณดําเนินการ
30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบานดู

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

1. ชื่อโครงการ : โครงการพานองทองธรรมะ
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ลําดับที่ (2)

ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินในกระแส
คานิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งที่งมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทําใหชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกปญหาตางๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได จึงมีแนวโนมในการ
ดําเนินชีวิตที่ผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพึ่งยาเสพติด เด็กและ
เยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติเปนกลุมคนที่มีพลังอันสําคัญ ที่สามารถชวยกัน
เสริมสรางกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยที่มีความคิด สรางสรรค มีพลัง
และศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชนกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิง
สรางสรรค สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อ หรือสราง
ปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการ พัฒนา
ประเทศชาติเพื่อความเจริญกาวหนาและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพื่อใหเยาวชน มี
จริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม โครงการอบรม “พานองทองธรรมะ” เปนโครงการที่ชวย
พัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการ
ประพฤติตนที่ดี ใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต “เกง ดี และ มีความสุข” เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนที่รับ
ไปประยุกตใชชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม
การพัฒนาศีล โดยการอยูรวมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ดวยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให
เปนจิตที่สมบูรณทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดทายการพัฒนาปญญา ใหเกิดปญญาในการรูจริง รูเทาทันทาง

๓๕

เจริญทางเสื่อมปจจัยที่เกี่ยวของ รูวิธีการปองกัน รูวิธีแกไขปญหา สรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิต
อยูอยางรูเทาทันโลก นําพาชีวิตสูความสําเร็จเพื่อ เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิดความสัมพันธสามัคคี

ใน หมูคณะ

3.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอื้อเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม
3.4 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม
3.5 เพื่อใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย

4. เปาหมาย/ผลผลิต

เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลบานดู

5. พื้นที่ดําเนินการ

ณ องคการบริหารสวนตําบลบานดู

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชุมผูเกี่ยวของกําหนดจัดงาน
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการ
6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพรอมทั้งภาพถายกิจกรรม
6.7 ดําเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

8. งบประมาณดําเนินการ
30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบานดู

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

๓๖

1. ชื่อโครงการ : โครงการเขาคายพุทธบุตร

ลําดับที่ (3)

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลกตะวันตก ละทิ้ง
คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทําให
ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตที่ผิด กอใหเกิดความเครียด
จนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติ เปนกลุมคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยที่มีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนให
เด็ก และเยาวชน กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค และสงเสริมใหเปนคนที่มี
คุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีสติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึง
คุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผู
พรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญกาวหนา
และ มั่นคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพื่อใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมใน
การดําเนินชีวิตที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
และ หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน ตามมาตรา 16 ขอ 11 การ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนตําบลบานดู จึงไดจัดทําโครงการ “เขาคายพุทธบุตร โรงเรียนบานดู” ซึ่งเปนโครงการที่ชวยพัฒนาเยาวชน
โดยการพัฒนาและปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติ
ตนที่ดีใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต เพื่อใหเด็กและเยาวชนนําธรรมะนํา หลักคําสอน ที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรม
ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
3.2 เพื่อใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญา เปน
แบบอยางที่ดีในสังคม
3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม
3.4 เพื่อปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตอตนเอง
และสังคม และประเทศชาติบานเมือง
4. เปาหมาย
เด็กนักเรียนโรงเรียนในตําบลบานดู จํานวน 50 คน
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู รวมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลบานดู

๓๗

8. วิธีดําเนินการ
1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ
2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพื้นที่ไดรับทราบ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรม
5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป
9. งบประมาณ
50,000 บาท
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. นักเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยางที่ดีในสังคม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม
4. ปลูกฝงคานิยม มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคม
1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
1. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ลําดับที่ (1)

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอนวิกฤตการณ
ดาน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและ
รูสึก ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสรางคานิยมที่ถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพื่อทํา
ใหทุกคน เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องที่ยอมรับได
หากตนเองไดรับ ผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน หาก
ปลอยใหคานิยมที่ ไมถูกตองเชนนี้เกิดขึ้นตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและสงผลเสียตอ
สังคมในดานอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย องคการบริหารสวนตําบลบานดู ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมการ
ประกวดคําขวัญตอตานการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาที่เกิดขึ้นและ
พรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการ ตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและแกไขปญหา
ทุจริตที่ไดผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต บังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปน คนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

๓๘

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชัน

และการโกงทุกรูปแบบ
3.2 เพื่อเสริมสรางคานิยมที่ถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความ
ซื่อสัตยสุจริต
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาที่สื่อถึง
การตอตานการทุจริต
3.4 เพื่อใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค
4. เปาหมาย

เชิงปริมาณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่ตําบลบานดู
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่
เกิดขึ้นและ พรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด
5.3 ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลบานดูกําหนด
5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. พื้นที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลบานดู

7. งบประมาณดําเนินการ
10,000 บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบานดู

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมที่ถูกตอง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาที่สื่อถึงการตอตาน

การทุจริต

10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค

๓๙

ลําดับที่ (2)
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลบานดู (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอนวิกฤตการณ
ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและ
รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการ
บริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับ
แหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปน
คนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ นั้น องคการบริหารสวนตําบลบานดูพ ิ จารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทาง
สังคม ใหเด็กและเยาวชนตําบลบานดู (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปน
รากฐานที่ สําคัญ ที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันที่
ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจัก
แยกแยะถูกผิดปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึง
สังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษาประโยชน

สวนรวม

4. เปาหมาย

เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนตําบลบานดู จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณที่
ไดรับมาปรับใช กับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลบานดู

๔๐

7. งบประมาณดําเนินการ
30,000 บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบานดู

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม

1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ
ลําดับที่ (1)
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลบานดู (กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ที่ทําใหเกิดปญหาเชน ผลกระทบดาน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เด็กและเยาวชนไทยไมเห็นความสําคัญของ
การศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําใหเด็กและ
เยาวชน รูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม และ
วัฒนธรรมโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตาม
แนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ องคการบริหารสวนตําบล
บานดู พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ จึงไดจัดโครงการ สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก
และเยาวชนตําบลบานดู (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตได อยางสมดุล ทามกลาง
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจัก เอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มี
จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการ
บริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวน ตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ ประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

๔๑

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน

ได

เกิดขึ้น

3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
4. เปาหมาย

เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนตําบลบานดู จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณคา ของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลบานดู

7. งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานดู

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น

ได

10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอื่นได

อยางมีความสุข

๔๒

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
1. กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ
ปจจุบัน ที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มี
เปาหมาย หลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอย
กวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น
เจาหนาที่ ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยได กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการ
กระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของ ประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการ กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครอง ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นทั้งนี้ ตอง
ยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมขื่นใจใหแก คนทํางานใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบ กับมีปจจัย
นานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวน ใหเหือด
หายไป และหากจะว า กั น ไปแล ว เรื่ อ งในทํ า นองเดี ย วกั น นี้ ก็ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น กั บ คนทํ า งานในหน ว ยงานราชการอื่ น ได
เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวา
โอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงาน
ราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผง
ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการ
บริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยการจัดทําแผน
ปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
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4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของบุคลากร องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
– ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน
เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
ลําดับที่ (1)
1. มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
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พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบานดู เปน
บุคลากรที่มีความสําคัญตอองคกร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานใหเ กิดประโยชน ตอองคก ร และประชาชน การพัฒ นางานขององคก รจะบรรลุผลไดต องเริ่มมาจากบุค ลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม
เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปน ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิด ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจ ของรั ฐ มี ป ระสิ ท ธิภ าพเกิ ด ความคุม ค า ในเชิง ภารกิ จ ของรั ฐ ดั งนั้ น เพื่ อ เปน การส ง เสริ มการพัฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการ
ทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมีประสิทธิภาพได
คนดี คนเกงเขามา ทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดบุรีรมัย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2542
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมนอยกวา 90 %
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมากว
ต าระดับ
3
- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได
ลําดับที่ (2)
1. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวน
ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ใน
การจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งที่เปนหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวน
ตําบล มีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ บริการเกิดความลาชา
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของ
เจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความ
ยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวน
ราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา
สวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
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5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
ลําดับที่ (3)
1. กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่อง ลําดับ
ตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผูใตบังคับบัญชา ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลโดย
แตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการ องคการ
บริหารสวนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลโดยประกอบดวย
ประธานกรรมการ หัวหนาสวนเปนกรรมการ และพนักงานสวนตําบลที่รับผิดชอบ งานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลเพื่อกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐาน
และความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการของพนักงานสวนตําบล
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
ของพนักงานสวนตําบล
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลพิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของของพนักงานสวนตําบล
เสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานบริหารบุคคล องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน ทรัพยสินของทาง
ราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง เครงครัด
ลําดับที่ (1)
1. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทางเดียวกันและ
สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝาย
บัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานดู จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิด
ความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงาน
ตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครอง
สวน ทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานดู
5. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
จั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม เงิ น รายจ า ยตามงบประมาณแยกหมวดรายจ า ย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ า ยตาม
งบประมาณ ที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป ( พ.ศ. 2561 - 2564 )
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
ลําดับที่ (2)
1. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไป
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
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3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ผูอํานวยการกอง
4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเปน
ประโยชนกับประชาชน
ลําดับที่ (3)
1. กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหา
พัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผู
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได
ลําดับที่ (4)
1. โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบานดู มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต
ตองเปนไปตามอํานาจ หนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมี สวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และ
ประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยาง
โปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อให ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ
องคการบริหารสวนตําบล
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลที่ดําเนินการตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู และหมูบานภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง - ประกาศการ
กําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศวัน เวลา สถานที่
ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการ
ตรวจรับงาน
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก
ทางเว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงหมูบาน หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อ จัดจางทั้งหมด - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน – สามารถลดปญหาการรองเรียนการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
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2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ แกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
1. โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

ลําดับที่ (1)

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลและในการ
ปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแก
ประชาชนในทองถิ่น นั้น องคการบริหารสวนตําบล ในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น ประชาชน
ไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแก ประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความ
ตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และ
ไดรับการตอบสนองความตองการ อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมี โครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ โดยยึด
ประโยชนสุขของประชาชน
3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือนอก
เขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ครั้ง ตอป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือนอก
เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดูตามรูปแบบที่กําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลบานดูทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน
6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
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6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ หมวดคาใช
สอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการจางสํารวจความพึงพอใจ
ของ ผูรับบริการ งบประมาณ 15,000 บาท/ป
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมากว
ต ารอยละ 80 - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
1. กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ

ลําดับที่ (2)

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งที่เปน
หนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบลบานดู มีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับ บริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล นั้นมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม
อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนอง ความตองการ
เกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของ
เจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการ ภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ ตามพระราช กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
กําหนดใหการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวก และ ไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานดู ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชน
แลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกัน
ในการใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรม การใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับบริการ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ
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3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทําการ
ประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการตามลําดับคิว
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ
6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพื่อนํามาปรับปรุง แกไขการ
ใหบริการอยางมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่ใหบริการ
10.2 ผลผลิต - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ - การ
ใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่
1. มาตรการ “ยกระดับ คุณภาพการบริการประชาชน”

ลําดับที่ (3)

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดู มีความแตกตางกันในดานตางๆแตละหมูบาน องคการบริหาร
สวนตําบลบานดู จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน
ให เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ
หลักการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค
(Equity) โดยไม แบงแยกดาน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระ
ราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตอง
ดําเนินการโดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไป
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โดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคการบริหารสวน
ตําบลบานดู จึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงขั้นตอนการ
ใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการ ตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการ
ใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ ตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของ หนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปนธรรม
และ ไมเลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน
โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน
6.2 จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการให
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่
6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองนาสําหรับผูพิการ
6.5 จัดใหมีปายแนะนําตางๆ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมไดเบิกจายงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวของใน
แตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลําดับที่ (1)

2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกรปกครอง
สวน ทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความ
คิดเห็นของ ประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบ
กับในปที่ ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาว
อยาง ตอเนื่องทุกปนั้น เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน
เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ตองการ ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมากว
ต าปที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบลบานดู
จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลตามกฎหมายเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบานดู ใหสั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตําบลบานดู
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานองคการบริหารสวนตําบลบานดู
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัตไิ ดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
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6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ นายก อบต.
มอบอํานาจใหรองนายก อบต. หรือปลัด อบต.ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก อบต.และผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
เจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลบานดู เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมีความ
ศรัทธา ตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น
ลําดับที่ (2)
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายที่เปน
ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิ บัติ งาน การลดภารกิจ และยุ บเลิก หน วยงานที่ ไม จํา เป น การกระจายอํา นาจตั ดสิ นใจ การอํ านวยความสะดวกและ
ตอบสนอง ความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการ
บริหาร ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดย อยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการ
ตอบสนองตอความ ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลบานดู เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ตองเปนไปเพื่อ ประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและ พนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวย
ความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู ใหกับ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู และผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลบานดู
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่ว
กัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนทั้ง
เวลา ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองในการจัดทํา
โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจายประจําป
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู กองคลัง กองชาง กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
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บริการ

10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การดําเนินการอื่นใด
ของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับที่ (1)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อเปนการ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขาย
ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่
จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานก อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหารราชการ
ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหง
รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนบานดู ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ
หัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ หัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ
หัวหนาสวนราชการ ทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความสะดวก
และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่ (2)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
หัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลบานดูเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งที่เปน
หนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ ติดตอกับหนวยงานตางๆ
ขององคการบริหารสวนตําบล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก ภารกิจมี
มากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง ตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ ลาชา ประชาชน
ไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจาหนาที่
สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนไปตาม ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหาร ราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการ
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสราง
เงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความ
ตองการ ของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวน
ราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกนายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
หัวหนา สวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานดู
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการ
ผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : โครงการพอ – แมดีเดน

ลําดับที่ (1)

2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนวันพอแหงชาติ
และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เปนวันแม
แหงชาติ ซึ่งเทศบาลไดกําหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติเปนประจําทุกปติดตอกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยาง
นานัปการ พระองคทรงเปนพอและแมของปวงชนชาวไทยที่เปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาที่เปรียบมิได และเปน
การเผยแพรพระคุณของพอและแมที่มีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพื่อใหเปนไปตามอํานาจหนาที่สงเสริมการ
พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสู งอายุ และคนพิ การ ประกอบกับ องคก ารบริห ารสว นตํา บลมีแ นวทางในการปฏิ บัติ งานให
สอดคลองกับสํานักงาน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต ใน
การเชิดชูเกียรติแก หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มี
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น ดังนั้น
องคการบริหารสวนตําบลจึงไดจัดกิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดนในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อมอบโล ประกาศเกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบฉบับที่ดีใหปรากฏแกสาธารณชน และใหสังคมไดตระหนักถึงหนาที่
อันสําคัญยิ่งของพอ และแม ที่สําคัญเพื่อเปนแบบอยางที่ดีของคนในชุมชนตอไป
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งมั่นอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อใหพอ แม ที่ไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางที่ดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เปาหมาย
จัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกพอ แมดีเดน จํานวน 2 ครั้ง/ป ครั้งละ 24 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือกใหเปน
พอ แม ดีเดน ประจําป เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ
6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกหมูบาน จํานวน 12 หมูบาน เพื่อใหแตละหมูบาน ดําเนินการ
คัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณา กลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจากทุกหมูบาน
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหารทราบ
และเห็นชอบ
6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน 2 ครั้ง/ป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
10,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานสวัสดิการสังคม
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต - มีพอแมดีเดน ที่ไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมาย
10.2 ผลลัพธ - พอ แมดีเดนที่ไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี - มีพอ แมดีเดน
ที่เปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป
ลําดับที่ (2)
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึงความ
เปนมาแหงการตอสูเพื่อใหไดซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค ดวยสํานึก
ในพระมหากรุณ าธิคุณ ที่ทรงมีพ ระวิ ริยะอุตสาหะ ตรากตรําบํ าเพ็ ญพระราชกรณียกิ จเพื่ อให คนไทยไดมีโ อกาส และได
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พระราชทานใหวันที่ 1 เดือนสิงหาคมเปน วันสตรีไทย ของทุกป เพื่อใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถ
ในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศ
ที่เจริญแลว และมีหนาที่สงเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลมี
แนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงาน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหาร
ราชการเพื่อปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ
โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถิ่น ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติบัตร
สตรีดีเดนใหกับสตรีที่มี คุณสมบัติ ดังนี้ 1. เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปน
สมาชิกที่ดีของสังคม 2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคนทั่วไป 3.
เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข สังคม สงเคราะห ฯลฯ
ดวยความเสียสละ เปนที่ยอมรับของสังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคนทั่วไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ
3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจในการบําเพ็ญ
ตน ที่เปนประโยชนตอสังคมสืบไป
4. เปาหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน จํานวน 12 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือกใหเปนสตรี
ดีเดนประจําป เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ
6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีองคการบริหารสวนตําบลบานดู ทราบทั่วกัน เพื่อให
แตละหมูบาน ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังองคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจากแตละหมูบาน
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหารทราบ
และเห็นชอบ
6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน 1 ครั้ง/ป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานสวัสดิการสังคม

๖๔

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต - สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑที่กําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไมนอย
กวารอยละ 80
10.2 ผลลัพธ - สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี - มีสตรีที่เปนบุคคลตนแบบที่ดี
ปรากฏตอสังคมสืบไป
ลําดับที่ (3)
1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหการมี
คุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค
สวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง
องคการบริหารสวนตําบลบานดู จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชู เผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
แกผูกระทําความดี เพื่อสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดี เหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนเปนแบบอยาง เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดี อยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปน
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
3.3 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดีอันเปน กุศโลบาย
หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจํานวนไมนอยกวา 10 คน/ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษผาน
ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบลบานดู เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลบานดู สื่อสังคม (Social
Media) เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผนงาน องคการบริหารสวนตําบลบานดู
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
ลําดับที่ (1)
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน กิจกรรม
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา
สังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี
คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพื่อสวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี
ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปน
แบบอยางแกประชาชนตําบลบานดู ผูที่ทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
อยางสม่ําเสมอ องคการบริหารสวนตําบลบานดู จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตาน
การทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลบานดู โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพื่อยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู ที่ควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร
ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคา
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
3.2 เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลบานดู ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
3.3 เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู มี
คานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู
- ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาใน
การคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน
6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพื่อใหเปนแบบอยาง
6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการคัดเลือกและได
คะแนนสูงสุด
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูท ําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู มีคา นิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคา
ของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ลําดับที่ (2)
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวมตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรที่ให
การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเปน
ขวั ญกํ าลั งใจให บุค คลหรื อองค ก รมี ความมุง มั่ น ตั้ง ใจ ร วมเปน แกนนํ าในการส งเสริ ม สนับ สนุ น และอนุ รัก ษม รดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการ
คัดเลือกระดับหมูบานเขารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุก
ปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เปน
ประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู
3.2 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป
3.3 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลบานดู
5. สถานที่ดําเนินการ
อาคารเอนกประสงค องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิต
สาธารณะ
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6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณ ประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้ - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน
(ประชาชน) - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดง
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนาแนวทางการ
ย
แกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่ง
การเกษตรในสมั ย ก อ น เกษตรกรจะทํ า การผลิ ต เพื่ อ การบริ โ ภคโดยอาศั ย ธรรมชาติ ต ามสภาพแวดล อ มมี ก ารปลู ก พื ช
หลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปน
การเกษตรเพื่อ การบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิด
วิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง
อีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใช
พื้นที่เล็กๆ ใหเกิด ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนา
อาศัย และที่สําคัญ สามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือน สามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย องคการบริหารสวนตําบลบานดูไดเห็นความสําคัญ
ของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก การดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบานดู คัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และ สามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่ม
รายไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกร ที่มีการบริหาร จัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุน
และสถานการณที่เกี่ยวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจน สามารถถายทอดความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางยั่งยืน จึง ไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้ง
ยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการ
ดําเนินชีวิตอีกดวย
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3. วัตถุประสงค
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร ประจําศูนยเรียนรู
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร
4. สถานที่ดําเนินการ
ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2561
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย
สาธิตเกษตรผสมผสาน
5.4 ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม
7. งบประมาณดําเนินการ
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ
งานสงเสริมการเกษตร สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนองพระราชดําริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเขา
ศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน
10. ผลลัพธ
10.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
10.2 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตร
ผสมผสาน ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบลบานดูได
10.3 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตร
ผสมผสาน มีเกษตรกร
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
ลําดับที่ (1)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัย
ทางวัฒนธรรมของ องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหาร
จัดการภายในองคกรที่ นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการ
ทุจริตภายในองคกร ของ ผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงาน
ตองสรางใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสราง
แนวรวมในการตอตาน การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธ
การทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานดู จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อ
เปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๗๐

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ หนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทไดให
อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย กลไก
องคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะเกี่ยวของ กับการใชจายเงิน
ไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมืองทองถิ่นและองคกร ปกครองสวนทองถิ่น
ดํา เนิ นกิ จการตา งๆ อยา งโปร งใสและสุจ ริต ซึ่ งหนว ยงานทั้ง สํา นัก งานคณะกรรมการตรวจเงิ นแผน ดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ ดังนั้น องคการบริหารสวน
ตําบลบานดู จึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจาก
หนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานดู จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมี ประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ - การรับการตรวจจากสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน LPA
จังหวัด - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๗๑

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลบานดู จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ
2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง รองเรียนกลาวหาบุคลากรใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
ลําดับที่ (1)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานดู มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดย
เปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ
ไดแก ระบบ อินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวย
ความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับ
เรื่องรองเรียนประจําองคการบริหารสวนตําบลบานดู รวมถึงจัดทําคูมือ ดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลบานดู ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดําเนินการ
แกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจ
และใชประโยชนจาก กระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ

๗๒

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
บานดู ตามคูมือ ดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบานดู โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
ลําดับที่ (2)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานดูวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบใน
ภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลบานดูจึงได
จัดทํา มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานดูวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชอง
ทางการ รองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของ ขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการ
ทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการศึกษาใน
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบานดู ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส เปน
ธรรม
4. เปาหมาย
“เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการศึกษาในองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู ตําบลบานดู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรรัมย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบความผิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชองทางการ
รองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูล
ที่ เปนประโยชนแกหนวยงาน
6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลลัพธ ภาคประชาชนมีบทบาทในการ
เฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี สวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
ลําดับที่ (1)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบานดู ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดย
เรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส
อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลบานดู จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชน เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว
โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบานดู ใหบริการ ณ ศูนยบริการองคการบริหารสวนตําบลบานดู โดยมี
งานศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชน สามารถ
เขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ ทาง
การเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบานดู จํานวน 1 แหง
5. พื้นที่ดําเนินการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการที่กําหนด
6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

๗๕

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
ลําดับที่ (2)
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี
และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานที่จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน
โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของ
ราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและ
เหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการ
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช
สิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้น การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบานดู ใหประชาชนรับรู
อยางถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู ดังนั้น เพื่อเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลบานดู มีความโปรงใสในการทํางานมาก
ยิ่งขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
และชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ ราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อ
เกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผู ใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบล
กับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการทํางานและมี
ความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูเขารวมอบรม จํานวน 90 คน (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 80 คน) ผลการเรียนรู
เฉลี่ย รอยละ 80 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความตองการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนผูเขารวมอบรม รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ ตรวจสอบได
ลําดับที่ (1)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานดู จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น
เพื่อใหประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหาร
สวนตําบลบานดู ไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย
3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก - แผนพัฒนาทองถิ่น งบประมาณรายจายประจําป - แผนการดําเนินงาน - แผนอัตรากําลัง - แผนการจัดหาพัสดุ - ประกาศสอบราคา/ประกวด
ราคา - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง - ขอมูลรายรับและรายจาย - งบแสดงฐานะทางการเงิน - รายงานการประชุมคณะผูบริหาร
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ทองถิ่น - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ - ผลสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร
ลําดับที่ (2)
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
บานดู และการรับ เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการบริหารงานของ
ราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองให
ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและ
พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และ
กลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ
รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซต
ของ องคการบริหารสวนตําบลบานดู และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล
บานดู
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของเองคการ
บริหารสวนตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ มีสวนรวมตรวจสอบ
ของประชาชน
ลําดับที่ (1)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบานดู”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานดู จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของ
หนวยงานผานทาง ชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวย
ประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการ ของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ
การเผยแพรขอมูลทางสื่อ สิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ หนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลบานดู ไดงายและสะดวกมาก
ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก - บอรดหนา
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานดู - บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลบานดู รานคาชุมชนตาม
ชุมชน/หมูบาน - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ - ศูนย
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ขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคนไดเอง - จัดสงเอกสาร
เผยแพรรายงานประจําป - ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลง
ขาว - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถิ่น - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น - รายการ TV - รายการทาง Youtube ออนไลน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายประชาสัมพันธ องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย ของประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน

ลําดับที่ (1)

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางาน
รวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน
ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น นําแผนชุมชนสูการ
ปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของประชาชน องคการบริหารสวน
ตําบลบานดู ไดดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 2561 เพื่อนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลบานดู ประจําป พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในราง
ขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล ในปถัดไปงานสวัสดิการ สังคม องคการบริหารสวนตําบลบานดู จึงไดจัด
ใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําป พ.ศ. 2561 ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน
3.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล
3.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวม
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ทองถิ่น

3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 12 หมูบาน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
บานดู สําหรับให ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล
6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 12 หมูบาน ระหวางเดือนมีนาคม –
เมษายน 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
12,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น
2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล
4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน
5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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ลําดับที่ (2)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานดู จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น
เพื่อใหประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหาร
สวนตําบลบานดู ไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย
3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก - แผนพัฒนาทองถิ่น งบประมาณรายจายประจําป - แผนการดําเนินงาน - แผนอัตรากําลัง - แผนการจัดหาพัสดุ - ประกาศสอบราคา/ประกวด
ราคา - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง - ขอมูลรายรับและรายจาย - งบแสดงฐานะทางการเงิน - รายงานการประชุมคณะผูบริหาร
ทองถิ่น - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ - ผลสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการ
ประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
โดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงไดจัดทํา โครงการ
อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการใหบริการ ในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือ
กับองคกรเอกชนโดย เนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อใหประชาชน
เดือดรอนนอยที่สุด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
บานดู ซึ่งอาจเสียคาใชจาย หรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามาเปน
ขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานดู กับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย/ผลลัพธ
นําบริการในหนาที่ของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบล ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียนในหมูบาน
ตางๆทั้งหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
กําหนดใหออก อบต.เคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
บานดู โดย แบงเปนแตละหมูบานจํานวน 12 หมูบาน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปใหบริการแกประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบานดู ทั้งหมด
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่ (รวมงานสวัสดิการสังคมในการประชาคมทํา แผนพัฒนา
ชุมชน
5. ประสานงานกับทุกสวนงาน
6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนที
7. นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดออกใหองคการบริหารสวนตําบลบานดู ออกเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
ในเดือนมีนาคม 2561
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8. งบประมาณดําเนินการ
20,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ ไดรับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานดู อยางทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกหมูบานที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลบานดู รวมรับฟง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดู และความ
ตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ ไดรับเรื่อง ระยะเวลา
และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้งจะตองมี
การตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรบั ทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตอง
เปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15
วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561 – 2564
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
9. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
ลําดับที่ (1)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดู
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1
องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบานดู ในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบองคการบริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลบานดู โดยงานวิชาการและแผนงาน จึง
แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานดู และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและ
แสดงความคิดเห็นในการ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดู และแผนพัฒนาสี่ปองคการ
บริหารสวนตําบลบานดู ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมองคการบริหารสวนตําบลบานดู และ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดู กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดู จํานวน 10 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการหมูบาน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดู บางตําแหนงในปจจุบันจะครบวาระ
การดํารงตําแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลบานดู จึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนง
ดังกลาวมาดํารง ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดู แทนกรรมการฯ ที่
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ครบวาระการดํารงตําแหนง ภายใน 30 กันยายน 2561 เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ที่กําหนด
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดู
เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทําราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดู และรางแผนพัฒนาสี่ป
องคการบริหารสวนตําบลบานดู เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดู ความ ตองการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตาน
การ ทุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน

ลําดับที่ (2)

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการ
ประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
โดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงไดจัดทํา โครงการ
อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการใหบริการ ในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือ
กับองคกรเอกชนโดย เนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อใหประชาชน
เดือดรอนนอยที่สุด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
บานดู ซึ่งอาจเสียคาใชจาย หรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามาเปน
ขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานดู กับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย/ผลลัพธ
นําบริการในหนาที่ของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบล ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียนในหมูบาน
ตางๆทั้งหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
กําหนดใหออก อบต.เคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
บานดู โดย แบงเปนแตละหมูบานจํานวน 12 หมูบาน
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6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปใหบริการแกประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบานดู ทั้งหมด
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่ (รวมงานสวัสดิการสังคมในการประชาคมทํา แผนพัฒนา
ชุมชน
5. ประสานงานกับทุกสวนงาน
6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนที
7. นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดออกใหองคการบริหารสวนตําบลบานดู ออกเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
ในเดือนมีนาคม 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
20,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ ไดรับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานดู อยางทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกหมูบานที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลบานดู รวมรับฟง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดู และความ
ตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานดู ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการจัดซื้อจัด
จาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน
กับ มาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลบานดู
3. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานดู อยาง
แข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบานดู ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและ
สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตใน
องคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง
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4. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 12 หมูบาน
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานดู อยาง
แข็งขัน สําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบานดู ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม
(ตัวแทน ประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลบานดู ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมี
สวนรวมเปน กรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาเปน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูค วามเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรูทําความเขาใจ
ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการทุกปงบประมาณ
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดและสวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานดู
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการดําเนินงานของ
หนวยงานทองถิ่นของตนเอง
3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และ
หมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
บานดู ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/
หมูบาน และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลอง
กับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสราง
บทบาทของประชาชน
2. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลบานดู
4. เปาหมาย
ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการโครงการ
6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลบานดู ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
หรือ โครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตําบลบานดู มีความโปรงใส ตรวจสอบได
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มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ว า ด ว ยการกํ า หนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544
กําหนดให หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไป
ตามที่ร ะเบี ย บฯ กํา หนด องค ก ารบริห ารส ว นตํ า บลบ านดู จึ ง ได มี การจัด ทํ าและรายงานการ ควบคุม ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานดู ทราบตามแบบที่
ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ตามกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
5. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมินองคประกอบ
ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลบานดู
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ ดูแล
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนในภาครัฐ
หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของ
หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี
และการปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ ที่ ท างราชการกํ า หนดไว ซึ่ ง ไม ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวม
ของ หนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไม ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล
ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ทั้ง กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุม ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ องคการบริหารสวนตําบลบานดู พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการ
กําหนดระบบการควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลบานดู ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด
และคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจ
มีขึ้น
3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลบานดู เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. วิธีดําเนินการ
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5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจและ
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดู เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหาร
ทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู / 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก องคการบริหารสวนตําบลบานดู
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 80 ใน
ระดับมาก)
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะกําหนด
หนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน
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เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค องคการบริหารสวนตําบลบานดู จึงไดกําหนด
มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการ
บริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการ บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
บานดู เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปน
ธรรม
3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรรัมย
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย - แตงตั้งกรรมการจากภาค
ประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแตงตั้ง องคการบริหารสวนตําบลบานดู ได
ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไป
ยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสาย
ภายในหมูบาน - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลบานดู - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่
บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลบานดู - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงาน
อื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง - การบรรจุแตงตั้ง
จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน - ในการ
ออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลบานดู จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่องคการบริหารสวนตําบล
บานดู รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง - แตงตั้งกรรมการจากภาค
ประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหนง องคการบริหารสวน
ตําบลบานดู ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด - มีการแจงผูที่มี
คุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงาน
อื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายใน
หมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลบานดู - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู
ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการ
ประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหนงเพื่อความโปรงใส - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการ
อยางชัดเจน - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่ตนเอง
เห็น วาไมเปนธรรมได - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการ
บริหารสวนตําบลบานดู จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอน วันที่องคการบริหารสวนตําบลบานดู รับมติคณะคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนขั้นเงินเดือน - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องคการบริหารสวนตําบลบานดู ไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากร
ปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากรทราบ - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม - มี
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การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการ
นําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน - มีการ
แจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการประเมินที่ ไมเปนธรรม นายกองคการบริหารสวนตําบลบานดู ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน
และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วั ด กําหนดเป นระดับขั้น ของความสําเร็ จ แบงเกณฑก ารให คะแนนเป น 5 ระดับ โดยพิ จารณาจาก
ความกาวหนาของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ
ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ยาย ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผลที่
เกิดขึ้นดังกลาวได
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จายเงิน การหาประโยชน
จากทรัพยสินของทางราชการ
ลําดับที่ (1)
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี
วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง
ความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน
ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัป
ชัน มีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบ
ขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางานของ
องคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพื่อให
ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานดู ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการ
ดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกลาว
โดยเปดเผย เพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ และดําเนินการอยางตอเนื่อง
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กององคการบริหารสวนตําบลบานดู
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ
ลําดับที่ (2)
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชนทรัพยสิน ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลบานดูจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสินเกิด ความโปรงใส
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย องคการบริหารสวนตําบลบานดู
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบานดูเกิดความโปรงใสตรวจสอบได
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4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
5. วิธีการดําเนินการ
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินองคการบริหารสวนตําบลบานดูใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซต ศูนย
ขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานดู
9. ตัวชี้วัด
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบานดูทําใหเกิด
ความ โปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบานดู
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
ลําดับที่ (1)
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดูเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการ
บริหารสวนตําบลบานดูจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อ จัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการใน
การ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสใน
การ ไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบ
เปดจาก การปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับ
ภาครัฐมาก ขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และ
พัฒนาระบบ ราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง องคการบริหารสวนตําบล
บานดู
3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานดูใหเกิดการพัฒนาได
อยางคุมคา
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดู
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปน
กรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลบานดูใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไป อยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่และตัวแทน
ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลบานดู มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบและไม
เกิด ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง

ลําดับที่ (2)

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการที่มีความสําคัญที่จะบริหารสัญญา
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่
กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจหนาที่ตามขอบังคับ อ.อ.ป.
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และเขาใจ
เงื่อนไขขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาที่

๙๗

ความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่ตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่แลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคล
อื่น นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได องคการบริหารสวนตําบล
บานดูเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับไดมีการเชิญ ใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การตรวจรับงานจาง เพื่อความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง เพื่อใหผู ที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่
กรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูป ฏิบัติ งานและผูได รับการแต งตั้ง ใหเ ปนกรรมการตรวจการจาง ทํา หนา ที่ตรวจงานจา งอย างถู กตอ ง
สอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
4. เปาหมาย
คณะกรรมการตรวจการจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ
6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง
6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ผลลัพธ
คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาที่ตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ
ตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่
การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ
หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
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เสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยาง
ผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด
ความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชน
อยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ
กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการ
กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานดูเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่
ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรู ดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิก
สภาทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ให ผู บริ ห าร และสมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บลบ า นดู เ พิ่ ม พู น ความรู ค วามเข า ใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานดูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสิน และหนี้สิน
3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานดูมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปน
การขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและ ปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานดูมีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ เรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานดูจํานวน 4 คน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานดูจํานวน 24
คน รวม 28 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานดู
เขารับการอบรม
6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
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8. งบประมาณดําเนินการ
30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผู บ ริ ห าร และสมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นดู ไ ด เ พิ่ ม พู น ความรู ค วามเข า ใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานดูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและ หนี้สิน
10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานดูมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการ
ขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการ ทุจริต
10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานดูมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม กระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญที่ใช
สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา
รวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ
นาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต องคการบริหารสวนตําบล
บานดูจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อ
กําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหส มาชิกสภารวม เปนคณะกรรมการในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหการปฏิบัตงิ านโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหา
การทุจริตได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
3.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานดูจํานวน 24 คน
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจางโครงการ
ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน การทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
ลําดับที่ (1)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของพวกพอง
โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และสอดคลองกับเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการ บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการ บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการหมูบานหรือตัวแทนประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดู
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการหมูบาน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการหมูบาน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครอง
สวน ทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานอํานวยการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการหมูบาน มีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการหมูบาน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในระดับตําบล
ลําดับที่ (2)
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาคสวนใน
สังคม จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการ
เฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี
สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลบานดู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรรัมย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ

๑๐๒

6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดู มีภารกิจหนาที่ที่ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การ
สรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต ปญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล
บานดูมีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีใน
ทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ใน
การร ว มกั น พั ฒ นาท อ งถิ่ น ในการนี้ การมี เ ครื อ ข า ยที่ ดี ที่ ค อยสนั บ สนุ น และร ว มมื อ กั น พั ฒ นาท อ งถิ่ น จึ ง เป น สิ่ ง จํ า เป น
โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานดูในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ
รวมทํา รวม รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลบานดู
พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนา เครือขายดานการปองกัน
การทุจริตขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมี ความเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต

๑๐๓

3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดู
4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในองคการบริหารสวนตําบลบานดูเขามามีสวน
รวมในการเปน เครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานดู
5. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดู
6. วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตองคการบริหารสวนตําบลบานดู
2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดยการ
ลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย
3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานดูใน
การรวมคิด รวม พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานดูกับบุคคล องคกร สวนราชการ และ
องคกรปกครองสวน ทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานดู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานดู

