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1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่              
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปญัหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แมว้่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะขา้ราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีท าให้
เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน            
ในปจัจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 

ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นหว่งโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง           
ท่ีท าใหข้้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ใหก้ับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้น          
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
นอ้ยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น           
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐ ีมหาเศรษฐ ีคนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต       
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบา้นเมือง 
 
2. หลักการเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ           
ต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน                  
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลใหภ้าพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT)             
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100  
โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน   
จากปี 2558 ได้ล าดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมี
ปัญหาการคอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูง 

แมว้่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต                
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง 
สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม           
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ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคม
อุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอร์รปัช่ันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปญัหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลใหก้ารท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้
อยา่งเต็มศักยภาพ ขาดความเขม้แข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี             
พ.ศ. 2560 จนถึงป ีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิ         
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่           
ในปจัจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3             
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

           
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ด้าย 

2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 



5 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 

4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)           
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
4. เปา้หมาย 

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปูองกันปญัหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านด้าย ท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถว่งดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี           
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเขม้แข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิ ต ส า นึ ก แล ะ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ ง
ข้ า ร า ช ก า ร
การ เมื อ ง ฝุ า ย
บ ริ ห า ร
ข้ า ร า ช ก า ร
การ เมื อ ง ฝุ า ย
ส ภ า ท้ อ ง ถ่ิ น 
และฝุายประจ า
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถ่ิน 

1.1.1 โครงการฝึกอบรม 
คุณธรรมจริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานของ อบต.บ้าน
ด้าย 
1.1.2 ม า ต ร ก า ร
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต 
1.1.3 กิจกรรมให้ความรู้
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรของ อบต.
บ้านด้าย 

40,000 
 
 
 

 
5,000 

 
 

10,000 

40,000 
 
 
 

 
5,000 

 
 

10,000 

40,000 
 
 
 

 
5,000 

 
 

10,000 

40,000 
 
 

 
 

5,000 
 

 
10,000 

 

 1.2 การสร้าง
จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วน 

1.2.1 โครงการส่งเสริม
ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต ต า ม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 .2  โค รง การปลู ก
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ลดภาวะโลกร้อน ในเขต
พื้นที่ของ อบต.บ้านด้าย 
1.2.3 โครงการให้ความรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ใ นก า ร
ต่อต้านการทุจริต (รวม
พลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน
ประเทศไทย) 

10,000 
 

 
5,000 

 
 

 
20,000 

10,000 
 

 
5,000 

 
 

 
20,000 

10,000 
 

 
5,000 

 
 

 
20,000 

10,000 
 

 
5,000 

 
 

 
20,000 

 

 1.3 การสร้าง
จิ ต ส า นึ ก แล ะ
ความตระหนัก
แ ก่ เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน 

1.3.1 โครงการพาน้อง
ท่องธรรมมะ 
1.3.2 โครงการสร้าง
ภู มิ คุ้ ม กั น ท า ง สั ง ค ม
ให้แก่เด็กและเยาวชน 
อบต.บ้านด้าย (กิจกรรม 
“โตไปไม่โกง”) 

20,000 
 
20,000 

20,000 
 
20,000 

20,000 
 
20,000 

20,000 
 

20,000 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 รวม 1 มาตรการ 1 กิจกรรม 
5 โครงการ 

     

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ร า ช ก า ร เ พ่ื อ
ปู อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

2 . 1  แ ส ด ง
เจตจ านงทา ง
การเมืองในการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร
ทุ จ ริ ต ข อ ง
ผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประการ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร 
อบต.บ้านด้าย 

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

 2.2 มาตรการ
ส ร้ า ง ค ว า ม
โปร่ งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 มาตรการสร้าง
ความ โปร่ ง ใ ส ในการ
บริหารงานบุคคล 
2.2.2 โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง 
2.2.3 กิ จกรรมการ
จัดการบริการสาธารณ
และบริการประชาชน
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แ ก่ ป ร ะ ช า ช น โ ด ย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
2.2.4 โครงการจ้า ง
ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

- 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
20,000 

- 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
20,000 

- 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
20,000 

- 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
20,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 2.3 มาตรการ
ใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่
ให้ เป็น ไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี 

2.3.1 มาตรการมอบ
อ านาจอนุมั ติ อนุญาต 
สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอน
การปฏิบัติราชการ 
 

- - - -  

 2.4 การเชิดชู
เ กี ย ร ติ แ ก่
ห น่ ว ย ง า น /
บุ ค ค ล ใ นก า ร
ด า เ นินกิ จการ
ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ
ปฏิบัติตนให้เป็น
ทีป่ระจักษ์ 
 

2.4.1 กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 
2.4 .1กิ จ ก รรมมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
สตรีดีเด่น 

2,000 
 
 

2,000 

2,000 
 
 

2,000 

2,000 
 
 

2,000 

2,000 
 
 

2,000 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.5 มาตรการ

จัดการ ในกรณี
ได้ทราบหรือรับ
แ จ้ ง ห รื อ
ตร วจสอบพบ
การทุจริต 

2 . 5 . 1  ม า ต ร ก า ร 
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้ อ ง เ รี ย น  ก ร ณี มี
บุ ค ค ลภา ยนอ กหรื อ
ป ร ะ ช า ช น ก ล่ า ว ห า
เจ้าหน้าท่ีของ อบต.บ้าน
ด้าย ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ร าชก ารต ามอ านา จ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 
2.5.2 มาตรการแต่งต้ัง
ผู้ รั บผิ ดชอบเกี่ ยวกับ
เรื่องร้องเรียน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม 4 มาตรการ 4 กิจกรรม 
2 โครงการ 

     

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ ข้อมู ล
ข่ า ว ส า ร ใ น
ช่องทางที่ เป็ น
ก า ร อ า น ว ย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการ
ปฏิบั ติราชการ
ต า ม อ า น า จ
ห น้ า ที่ ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถ่ินได้
ทุกข้ึนตอน 

3 . 1 . 1  ม า ต ร ก า ร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย 
3.1.2 กิ จกรรมการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สิน ของ 
อบต. บ้านด้าย 
3.1.3 โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 3.2 การรับฟัง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่อง
ร้อง เรียน/ร้อง
ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน 
 

3.2.1 มาตรการก าหนด
ข้ันตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
อบต.บ้านด้าย 
3.2.2 กิจกรรมรายงาน
ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ ห้ ผู้
ร้ อ ง เ รี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

รับทราบ 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.3 การส่งเสริม

ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิ จ ก า ร ข อ ง 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

3.3.1 กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ป ร ะ ช า ค ม ต า บ ล
ประจ าปี 
3.3 .2  ส่ ง เ ส ริ ม และ
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 

2,000 
 
 
 
- 

2,000 
 
 
 
- 

2,000 
 
 
 
- 

2,000 
 
 
 
- 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม 2 มาตรการ 4 กิจกรรม 
1 โครงการ 

     

4 . ก า ร
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

4.1 มี ก าร จั ด
วางระบบและ
ร า ย ง า น ก า ร
ควบคุมภายใน
ต า ม ที่
คณะกรรมการ
ต ร ว จ เ งิ น
แผ่นดินก าหนด 
 
 

4.1.1 โครงการจัดท า
แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ภายในประจ าปี 
4.1.2 โครงการจัดท า
ร าย ง านการค วบคุ ม
ภายใน 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 4 . 2  ก า ร
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
ก า ร บ ริ ห า ร
ร าชการ  ตา ม
ช่ อ ง ท า ง ที่
ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ 

4.1.1 กิ จกรรมการ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช้
จ่ ายเ งินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
4.2.2 โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง 

- 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 

10,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

4.3 การส่งเสริม
บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของ
สภาท้องถ่ิน 
 

4.3.1 โครงการอบรม
ให้ความรู้ ด้านระเบียบ 
กฎ ห ม าย ท้ อ ง ถ่ิ น แก่
ผู้บริหารท้อง ถ่ิน และ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
4.3.2 กิจกรรมการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ปฏิบั ติงานของสมาชิก
สภา อบต.บ้านด้าย 

10,000 
 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.4 เสริมพลัง

การมีส่ วนร่วม
ข อ ง ชุ ม ช น 
( Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่ อ ต้ า น ก า ร
ทุจริต 

4.4.1 กิจกรรมการติด
ปูายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 
4.1 .2 .มาตรการ เฝู า
ระวังการคอร์รัปชั่นโดย
ภาคประชาชน 

3,000 
 
 

5,000 

3,000 
 
 

5,000 

3,000 
 
 

5,000 

3,000 
 
 

5,000 

 

 รวม 3 กิจกรรม 4 โครงการ      
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 
1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ 

โครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา และพนักงานของ อบต.บ้านด้าย 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 
เพื่อก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรม
เทศบาลต าบลหนองสรวง  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างท่ีขาดไม่ได้คือคุณธรรม 
จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนท่ีท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเอง
แล้ว จะท าให้การปฏิบัติงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่นและ ไว้วางใจท่ีจะเข้ามารับบริการท่ี
องค์กรนั้นๆ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร ท้ังผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายขึ้น                                                                                                                                                           
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต  
  3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน  
  3.3 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย      
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย หรือพื้นท่ีท่ีเหมาะสม   
6. วิธีการด าเนินการ  
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  
โดยเชิญ วิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานท่ี ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 4๐,๐๐๐  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมากกว่าร้อยละ 70  
  ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  เกิดจิตส านึกท่ีดีในการ
ต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
ล าดับที่ 2 
1.ชื่อมาตรการ 

มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่
การเป็น ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต                
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริต
ขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  
  3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีน ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
6. วิธีด าเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตส านึก  
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และส่ือช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ 5,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีน ามาเผยแพร่ 
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ล าดับที่ 3 
1.ชื่อกิจกรรม 

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร ของ อบต.บ้านด้าย 
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง 
สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม อ านาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์  ทับซ้อนมีหลากหลาย
รูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงิน  หรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัท จ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการ ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน                            

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  
เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ
ของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
  3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
  3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
 3.4 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เกี่ยวกับความรับผิดชอบ            
เมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด รวมท้ังความรับผิดชอบของผู้บริหาร หาก
การด าเนินงานของหน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
4. เป้าหมาย พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
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6. วิธีการด าเนินการ จัดประชุม และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ผลลัพธ์ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
 
ล าดับที่ 1 
1.ชื่อโครงการ 

โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล  
   "เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีใช้พื้นฐานการด าเนินชีวิตตามทางสายกลางมีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พึ่งตนเองเป็นหลัก มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความ
พอเหมาะพอดี มีเหตุผลท่ีพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในทุกมิติของการ
ด าเนินชีวิต 
          การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถท าได้โดยยึดหลักสายกลาง ไม่ประหยัดจนตระหนี่             
ถี่เหนียว หรือฟุูงเฟูอจนเกินความจ าเป็น กล่าวคือ ประหยัดในทางท่ีถูกต้อง และลดละความฟุุมเฟือย รวมท้ังต้อง
ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการด ารงชีพก็ตาม ก็ต้องไม่หยุดนิ่งท่ีจะ
หาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก โดยต้องขวนขวายใฝุหาความรู้ให้เกิดมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียง
เป็นเปูาหมายส าคัญ แต่ท้ังนี้ต้องไม่เป็นการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าขายหรือประกอบ
อาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละส่ิงช่ัวให้หมดส้ินไป ท้ังนี้ เนื่องจากสังคมไทยท่ีล่ม
สลายลงเพราะยังมีบุคคลจ านวน ไม่น้อยท่ีด าเนินการโดยปราศจากความละอาย 
          เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตได้เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา             
เป็นแนวปฏิบัติตนไม่ว่าจะอยู่ในกิจกรรม หรืออาชีพใด ก็ต้องยึดถือวิถีไทยอยู่แต่พอดี อย่าฟุุมเฟือยอย่างไร้
ประโยชน์ อย่ายึดวัตถุเป็นท่ีต้ัง ยึดเส้นทางสายกลางอยู่กินตามฐานะ ใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิต เจริญเติบโต
อย่าง ค่อยเป็นค่อยไป อย่าใช้หลักการลงทุนเชิงการพนัน ซึ่งต้ังอยู่บนความเส่ียง กู้เงินมาลงทุนโดยหวังรวยอย่าง
รวดเร็ว แล้วก็ไปสู่ความล้มละลายในท่ีสุด 
          เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานเพื่อช้ีแนะแนวทางใน
การด าเนินชีวิตและปฏิบัติตนให้กับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ โดยทรงห่วงใยต่อ
สถานการณ์ และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมีผลมาจากการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงอยู่ของประชาชนชาวไทยและสังคมไทยโดยรวม จึงทรงเตือนทุกฝุายให้รู้จักค าว่า "พอเพียง” อย่าท าอะไรเกิน
ตัว ท าอะไรด้วยสติ มีความรอบคอบระมัดระวัง ด ารงชีวิตอย่างสมถะและสามัคคี ซึ่งจะน าพาตนเองและ
ประเทศชาติให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ และน าพาสังคมและประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงและความสุขได้        

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อส่งเสริมพื้นฐานการด าเนินชีวิตของประชาชนตามทางสายกลางมีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พึ่งตนเองเป็นหลัก มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความ
พอเหมาะพอดี มีเหตุผลท่ีพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในทุกมิติของการ
ด าเนินชีวิตได้ 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อส่งเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนต าบลบ้านด้าย เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2 เพื่อประชาชนสามารถน ามาใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตได้ 



17 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

  3.3 เพื่อส่งเสริมพื้นฐานการด าเนินชีวิตของประชาชนตามทางสายกลางมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพึ่งตนเอง
เป็นหลัก มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอเหมาะพอดี   
มีเหตุผลท่ีพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  
4. เป้าหมาย ประชาชนต าบลบ้านด้าย   
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
6. วิธีการด าเนินการ จัดอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม
จัดท าเอกสารประกอบการให้ความรู้  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด ประชาชนต าบลบ้านด้าย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  ผลลัพธ์ ประชาชนประชาชนต าบลบ้านด้าย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตได้อย่างพอเหมาะพอดี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ   

      โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นท่ีของ อบต.บ้านด้าย 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ( Climate 
Change) ท่ีท าให ้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือท่ีเรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตก
ในประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ 
ท่ัวโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาท่ีส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นท่ี สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน 
อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นท่ีให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื้นผิวในพื้นท่ีนั้น ๆ ลงได้อย่าง
น้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลต าบลหนองสรวง  จึงได้จัดท าโครงการ 
“ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นท่ีในพื้นท่ีของ อบต.บ้านด้าย” เพื่อให้ประชาชนได้ มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะ 
ในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว  

ดังนั้น ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพื้นท่ี
สีเขียวในพื้นท่ีกสิกรรมของประชาชนและพื้นท่ีว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  เพื่อให้เกิดความ
ร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อมท้ังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของส่ิงแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน  

3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในต าบลหนองสรวง 

      3.3 เพื่อให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรท่ี มีและลดภาวะโลกร้อน  

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแก่ ประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 1,000 ต้น  
5. พื้นที่ด าเนินการ พื้นท่ีสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
6. วิธีด าเนินงาน  

 6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  

       6.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี ให้จัดเตรียม
สถานท่ีเพื่อปลูกต้นไม้  

  6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ  
          6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนใน ท้องถิ่น  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

   6.5 ดูแลรักษาและติดตามผล  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 5,๐๐๐ บาท  
9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ท าให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  
    10.2 ท าให้เพิ่มพื้นท่ีปุาไม้และส่ิงแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
    10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
    10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ
ร่มรื่นในชุมชน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

ล าดับที่ 3 
1.ชื่อโครงการ 
  โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต (รวมพลังเพื่อ
สร้างจุดเปล่ียนประเทศไทย) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ี
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต (รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปล่ียน
ประเทศไทย)ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับประชาชนได้ตระหนักและมี
จิตส านึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

 
3. วัตถุประสงค์  
    3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชน 

3.1 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับประชาชน 
   3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ประชาชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกง
ทุกรูปแบบ  
   3.3 เพื่อส่งเสริมให้พื้นท่ีชุมชนปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
4. เป้าหมาย กลุ่มผู้น าชุมชน และประชาชนในต าบลบ้านด้าย  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
   5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
   5.3 ด าเนินการตามโครงการ  
   5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  
6. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย หรือพื้นท่ีแต่ละชุมชน  
7. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   10.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  
   10.2 ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุก
รูปแบบ  
   10.3 พื้นท่ีต าบลบ้านด้ายปราศจากการทุกจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
ล าดับที่ 1 
1.ชื่อโครงการ 

โครงการพาน้องท่องธรรมะ  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแส ค่านิยมโลกตะวันตก ละท้ิงค าส่ังสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นส่ิงท่ีงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนิน
ชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตท่ีเกิดขึ้นได้ 
จึงมีแนวโน้มในการ ด าเนินชีวิตท่ีผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหา
ด้วยการพึ่งยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็น
กลุ่มคนท่ีมีพลังอันส าคัญ ท่ีสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
เด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีมีความคิด สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้
พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคล่ือนการ พัฒนาประเทศชาติเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชน  มีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการท่ีช่วย
พัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็น
แนวทางการประพฤติตนท่ีดี ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และ มีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนท่ีน า
ธรรมะน าหลักค าสอนท่ีรับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาท
ชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ด้วยความ
เกื้อกูลและประกอบอาชีพท่ีสุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตท่ีสมบูรณ์ท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต  และ
สุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเส่ือมปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง รู้วิธีการปูองกัน 
รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่
ความส าเร็จเพื่อ เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีใน หมู่คณะ  
  3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
  3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
  3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีส่วนร่วม   
  3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบลบ้านด้าย  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน  
  6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
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  6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ  
  6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  
  6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง  
  6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม  
  6.7 ด าเนินการตามโครงการ  
  6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ และส านักปลัด อบต.บ้านด้าย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แก่เด็ก  
  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง  
  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
  10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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ล าดับที่ 2 
1.ชื่อโครงการ 
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน อบต.บ้านด้าย (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ี
สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนท่ี
สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดต้ัง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนต าบลบ้านด้าย  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีส าคัญ ท่ีท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันท่ีได้ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชน
รักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดย
ชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
 
3. วัตถุประสงค์  
    3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  
   3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและ
การโกงทุกรูปแบบ  
   3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ ส่วนรวม  
4. เป้าหมาย  
      เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนต าบลบ้านด้าย  จ านวน ๑๒๐ คน  
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถน า
ความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
   5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
   5.3 ด าเนินการตามโครงการ  



24 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

   5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  
6. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
7. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
   10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุก
รูปแบบ  
   10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่ อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
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2.การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุกจริตของผู้บริหาร 
 
ล าดับที่ 1 
1.ชื่อกิจกรรม 
   กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.บ้านด้าย  
2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้าน  ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยได้ ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง  ประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ท่ีได้
สร้างความขมข่ืนใจให้แก่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูง
ท่ีคนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางท่ี
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คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงาน ราชการอื่น 
และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง 
ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม 
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บริหารงานด้วยความ
โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี ดีหรือหลักธรรมาภิบาล   
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพื้นท่ี ท่ัวประเทศต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.บ้านด้าย ด้วยการ
จัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กร 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของ ผู้บริหาร ต่อสาธารณะชน                     
อย่างน้อย 1 ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.บ้านด้าย 
   6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  
   6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.7 ด าเนินการติดตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 5,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

        - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
อย่างน้อย 1 ครั้ง  
         - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
จ านวน 1 ฉบับ  

   10.2 ผลลัพธ์ – การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายมีความโปร่งใส 
สามารถปูองกันการทุจริตของบุคลากรได้  

                            – ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
ล าดับที่ 1 
1.ชื่อมาตรการ 
 มาตรการสร้างความโปร่งในในการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล  
  พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  เป็นบุคลากรท่ีมีความส าคัญ
ต่อองค์กร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  จะต้องมีมาตรฐานในการท างานท่ีเป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัด ให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล  
   3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้  
 
   3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล  
   3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพได้
คนดี คนเก่งเข้ามา ท างาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเ อบต.บ้านด้าย จ านวน 1 มาตรการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเล่ือน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
   6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
   6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต  
     –มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. จ านวน 1 มาตรการ  
    - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลัก               
ธรรมาภิบาล  
   10.2 ผลลัพธ์  
    - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ  อบต.บ้านด้าย                       
ไม่น้อยกว่า 80 %  
    - บุคลากรของ อบต.บ้านด้าย มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3  
    - การบริหารงานบุคคลของ อบต.บ้านด้าย มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ีได 
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ล าดับที่ 2 
1.ชื่อโครงการ 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น การท่ี อบต.           
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต                 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม  ของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม  กฏหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ  อบต.บ้านด้าย เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้                
เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  
   3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลั ก               
ธรรมาภิบาล  
   3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านด้ายท่ีด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตต าบลบ้านด้าย 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
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   6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านด้าย ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ 5,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง อค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
    10.2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซื้อ จัดจ้างท้ังหมด  
    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  – สามารถลดปัญหาการ
ร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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ล าดับที่ 3 
1.ชื่อกิจกรรม 

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี โดนด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service)    
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ 
อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล 
การด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่ อให้มีระบบ
บริการท่ี เช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท้ังในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับ
เงิน และก าหนด ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก
อื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, 
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว , ด้านการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
(การ แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ต้ังแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นท่ี) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็น
มาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส านัก/กอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ  
5. พื้นที่ด าเนินการ ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
   6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้าน
ระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
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อาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , 
ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  ส่ิงแวดล้อม , ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอก ควัน การก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี)  
   6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ 5,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ  
    10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
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ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ 

โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีของ อบต. ท้ังท่ีเป็น หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2437 
และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลและ ในการปฏิบัติหน้าท่ี
นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ี
ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความ  พึงพอใจจากผู้รับบริการ               
จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจาก อบต. ของตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ  
   3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน  
   3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   3.4 เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตต าบลบ้านด้าย จ านวน 1 ครั้ง ต่อป ี 
5. พื้นที่ด าเนินการ พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พื้นท่ีจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ตามระเบียบพัสดุฯ  
   6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตต าบลบ้านด้ายตามรูปแบบท่ีก าหนด  
   6.3 สถาบันผู้รับจ้าง สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้ อบต. บ้านด้ายทราบ  
   6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
   6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
   6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ 20,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด องคืการบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จ านวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ์  
    – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
    - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อมาตรการ  

มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กร
นั้น ก็เพื่อเป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะ  ด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้
เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ท้ังนี้
ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายก าหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย  
   คณะผู้บริหาร ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ด าเนินการออกค าส่ังฯ  
   6.3 ส าเนาค าส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนท่ีได้รับมอบหมาย
ทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อกิจกรรม 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วมตามท่ี บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรท่ีให้ การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์
แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ร่วมเป็นแกนน า            
ในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย
จึงจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่ อน าผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับ            
ใบประกาศเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อ
บุคคลอื่นในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
   3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชน
ต่อไป  
   3.3 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านด้าย 
5. สถานที่ด าเนินการ พื้นท่ีต าบลบ้านด้าย  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
   6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ  
   6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  
   6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
   6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ 2,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชน 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อกิจกรรม 

กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น  
2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล
และระลึกถึงความ เป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดต้ัง
ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวัน
เฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึก ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญ
พระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้ พระราชทานให้วันท่ี 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุก
ปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้  ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความ
เข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแล้ว เพื่อให้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการ
เพื่อปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบ
รางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
   1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม  
   2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ท่ัวไป  
   3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นท่ียอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ท่ัวไป  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้
อย่างภาคภูมิใจ  
   3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ
ก าลังใจในการบ าเพ็ญตน ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป  
4. เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน 1 คน     
5. พื้นที่ด าเนินการ องคืการบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นสตรี ดีเด่นประจ าปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ  
   6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลบ้านด้ายทราบท่ัวกัน 
เพื่อให้แต่ละชุมชน ด าเนินการคัดเลือก กล่ันกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้นมายัองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านด้าย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กล่ันกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
   6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพื่อท าหน้าท่ีกล่ันกรองคุณสมบัติผู้ท่ีถูกเสนอช่ือ
จากแต่ละชุมชน 
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   6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายช่ือสตรีดีเด่นท่ีผ่านการกล่ันกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือ
ให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  
   6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ีโดยเชิญองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายเป็นประธานในพิธี  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 2,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  
   10.1 ผลผลิต - สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
   10.2 ผลลัพธ์ - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี - มีสตรีท่ีเป็น
บุคคลต้นแบบท่ีดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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2.5 มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อมาตรการ 

มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีของ อบต.บ้านด้าย ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
2. หลักการและเหตุผล  
   สืบเนื่องจากค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง               
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้น      
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน้ดาย  จึงได้จัดท า 
มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบขึ้น ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วน            
ได้เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน               
ในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่อง
และเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระท าการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี และตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  
4. เป้าหมาย  
   พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด้าย 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
   6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ  



40 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

   6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวก และวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
   6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ            
ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

ล าดับที่ 2 
1.ชื่อมาตรการ 
  มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยปัจจุบันเป็นท่ีประจักษ์ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการให้บริการสาธารณะ 
บรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบอ านาจหน้าท่ี และโดยท่ีองค์การบริหารส่วน ต าบลบ้านด้าย             
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี จ านวน 8 หมู่บ้าน ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติราชการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องมาโดยตลอดท้ังนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา  69/1   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.  2546   ประกอบมาตรา  52 และมาตรา  41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายจึงมีมาตราการ
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.2 เพื่อให้การบริการด้านการรับและการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม  
4. เป้าหมาย  
   เจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับการแต่งต้ังให้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดประชุมเพื่อแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
   6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
   6.3 ก าหนดมาตรการหรือคู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ร้อยละของผลการด าเนินงานในการรับเรื่องร้องเรียน  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

3.การส่งเสริมบทบาและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชอ่งทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 
 
ล าดับที่ 1 
1.ชื่อมาตรการ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและหลากหลาย 
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  จึงได้จัดท ามาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
   3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
   3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
6. วิธีด าเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่  
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   - แผนการด าเนินงาน  
   - แผนอัตราก าลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน   
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔    
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด กองคลัง  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่    
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อกิจกรรม 

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง  พัสดุ  และทรัพย์ สินของ                   
อบต.บ้านด้าย 
2. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน
การบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปูองกันมิ
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ            
มิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต               
หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในและนอกเขตต าบลบ้านด้าย  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
6. วิธีด าเนินการ  
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ              
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
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ล าดับที่ 3 
1.ชื่อโครงการ 

โครงการส่ือประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
   ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือส่ือสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านส่ือการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา ส้ันๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพื้นฐาน สร้างความ
น่าเช่ือถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ อบต. จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือก
ส่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้ส่ือเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนท่ีต่างกันเป็นส่ิง
ส าคัญ ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท 
หน้าท่ี อย่างโปร่งใส และยุติธรรม  
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายให้ประชาชนได้รับ
ทราบโดยผ่านทางส่ือประเภทต่างๆ ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์, ส่ือ Social network หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
   2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านด้ายอย่างถูกต้องและโปร่งใส  
   3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านด้าย  
   4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
   5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
   6. เพื่อความสัมพันธ์ท่ีดีและเช่ือมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย และ
ประชาชน  
4. เป้าหมาย เพื่อผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  ให้แก่ประชาชน
โดยท่ัวไปอย่างกว้างขวาง  
   4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด้าย  
   4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  
   4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และคู่มือการให้บริการประชาชน  
   4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของ อบต. 
   4.5 จัดท าภาพเคล่ือนไหว/ภาพยนตร์  
   4.6 จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน   
   4.7 ปูายประชาสัมพันธ์  
   4.8 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
   4.9 เสียงตามสาย  
   4.10 อื่นๆ   
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5. พื้นที่ด าเนินการ ในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านด้าย   
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
   6.2 ด าเนินการประชุม  
   6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ  
   6.4 ผลิตส่ือประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของ อบต. 
   6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย            
ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  เป็นตัวช้ีวัด 
โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
         - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของ อบต.และมีความพึงพอใจในส่ือเอกสาร
ในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 
ล าดับที่ 1 
1.ชื่อมาตราการ 

มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.บ้านด้าย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  เป็นหน่วยบงานท่ีให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวม 
ผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริก ารท่ีมี
มาตรฐานอย่างเท่าเทียมท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเป็นช่องทางท่ีเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
   3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
6. วิธีด าเนินการ จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  
   - กล่องรับความคิดเห็นติดต้ังไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล             
บ้านด้าย 
   - ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 25๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียน   
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ล าดับที่ 2 
1.ชื่อกิจกรรม 

กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบกล่ันกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน             
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ลดปัญหาทุจริต  
   3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้อง โดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
   3.3 เพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วม ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
4. เป้าหมายการด าเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  
6. วิธีการด าเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
9. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย  
   10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
ล าดับที่ 1 
1.ชื่อกิจกรรม 

กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  ได้ด าเนินการจัด โครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด้าย ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายในปีถัดไป องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายจึงได้จัดให้มีกิจกรรมประชุม
ประชาคมแผนหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชน
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
   3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีของ อบต.  
   3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน  
   3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  
   3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 8 ชุมชน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
5. พื้นที่ด าเนินการ พื้นท่ีต าบลบ้านด้าย   
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม  
   6.4 จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ  
   6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
   6.6 จัดประชุมเวทีประชาคมตามตารางท่ีก าหนด  
   6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
   6.8 จัดท าแผนพัฒนา  
   6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ ๒,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
   2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
   3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปี  
   4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
   5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
   6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ  

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมา
ด้วยตนเอง ดังความหมายของ แผนแม่บทชมชุนท่ีว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชน
เปล่ียนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิมและวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถ
ค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาท่ีตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนในปัจจุบันและปูองกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชน
ในการพัฒนาอย่างมี เปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความ ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเองได้  
4. เป้าหมาย ทุกหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านด้าย 
5. วิธีด าเนินการ  
   5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด าเนินงาน  
   5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน  
   5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ  
   5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องคืการบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู่ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะ ก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมท้ังปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมท่ีดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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4.การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ  

โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านด้าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยปูองกันหรือลดความเส่ียงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ี
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท า อย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายท่ี
ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  
   3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
   3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าส่ัง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีก าหนด  
   3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
   3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ครู ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ด้าย  
6. วิธีการด าเนินการ  
   6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับ โดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความส าคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
   6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมท้ังการบริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
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   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังท่ีทาง
ราชการก าหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  
   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
7. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลหนองสรวง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น  
   10.2 ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
   10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
   10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างช าระลดน้อยลง 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ 

โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ ดังนั้น 
เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายจึงได้มีการจัดท า
และรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี  
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านด้าย 
   2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ด้ายทราบ ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด  
   3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
6. วิธีด าเนินการ  
   1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  
   2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย  
   3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 
เพื่อจัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
7. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
 
ล าดับที่ 1 
1.ชื่อโครงกิจกรรม 

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริ ง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการท างานมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังท่ี
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
   3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
   3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
   3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตตพบลบ้านด้าย 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  
6. วิธีด าเนินการ  
   จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายภายในเก้าสิบวันนับแต่            
วันส้ินปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
   10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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ล าดับที่ 2 
1.ชื่อโครงการ  

โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง  และการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการท่ีมี
ความส าคัญท่ีจะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาอย่าง                  
มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจรับการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจหน้าท่ีตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจ เงื่อนไขข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะ
หากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคล่ือนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าท่ีความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าท่ีท่ีตนเอง
ได้รับการแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีแล้วอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้อง
รับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายเล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใสจึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้
ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ความเข้าใจในปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าท่ีตรวจงานจ้าง
อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
4. เป้าหมาย คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ  
   6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
   6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
10. ผลลัพธ์ คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
 
ล าดับที่ 1 
1.ชื่อโครงการ  

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงจากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย 
ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่
ต้องเส่ียงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด้าย เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ  
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านด้ายจึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
   3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
   3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  มีความรู้ความเข้าใจ          
มิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

   3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีความรู้ความเข้าใจ             
ในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ                
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จ านวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด้าย จ านวน 16 คน รวม 20 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบบ้านด้าย 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน  
   6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเข้ารับการ
อบรม  
   6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
   6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
   10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
   10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต  
   10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีความรู้ความเข้าใจ             
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ             
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

ล าดับที่ 2 
1.ชื่อโครงการ  

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต.บ้านด้าย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบและหลายฝุาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภากับ
ฝุายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีส่วนร่วมในการท างาน  
   3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
   3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จ านวน ๑6 คน  
5. พื้นที่ด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
6. วิธีด าเนินงาน  
   6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย เป็นคณะกรรมการร่วมในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  
  6.2 สมาชิกสภา อบต. ท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีน าข้อมูลแจ้งในท่ีประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  
10. ผลลัพธ์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย เป็นไปอย่างต่อเนื่องตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
ล าดับที่ 1 
1.ชื่อกิจกรรม  

กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นท่ี
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
   3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในต าบลบ้านด้าย 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์  
   6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ในเขตต าบลบ้านด้าย  
   6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ  
   6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 3,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
   10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ล าดับที่ 2 
1.ชื่อมาตรการ 
  มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   คอร์รัปช่ัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการ
กระท าคอร์รัปช่ันการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้เพื่อให้การบริหารราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ 
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
 
3. วัตถุประสงค์  
   สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปช่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนต าบลบ้านด้าย 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปช่ัน  
   6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปช่ันของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ 5,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปช่ันและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปช่ันได้  
   10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการ
คอร์รัปช่ันในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
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