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ค ำน ำ 

  กำรทุจริตเป็นปัญหำใหญ่ของสังคมไทยมำเป็นเวลำนำนและฉุดรั้งควำม

เจริญก้ำวหน้ำกำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวี

ควำมรุนแรงขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  ท ำให้เกิดควำมเสียหำยในวงกว้ำง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  

ระบบสังคม  ระบบกำรเมืองกำรปกครองและกำรบริหำรรำชกำรเป็นอย่ำงมำก  กำรแก้ปัญหำกำร

ทุจรติจงึเป็นสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนในภำครัฐ  ซึ่งเป็นหนว่ยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนประเทศไทยใหม้ี

ควำมเจรญิก้ำวหน้ำสำมำรถแข่งขันกับต่ำงประเทศได้อย่ำงทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ  ที่จะต้อง

ประสำนควำมรว่มมอืทั้งภำคเอกชนและภำคประชำสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนำปรับปรุงระบบกำรบริหำร

จัดกำร  และกำรพัฒนำคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยกำรปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบมีวนิัย  

ตลอดจนค่ำนิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้ำใจวิถีด ำเนินชีวติที่สมควรและมีคุณค่ำ 

  ประกอบกับคณะรักษำควำมสงบแหง่ชำติหรอื คสช. ได้มคี ำสั่งที่ 69/2557  เรื่อง  

มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนรำชกำรและหนว่ยงำน

ภำครัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเนน้กำรสร้ำง     

ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนและส่งเสริมกำรมีส่วนรว่มจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ  เฝำ้ระวัง  

เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเ้กิดกำรทุจรติได้ 

  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวบรรลุผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ส ำนักงำนปลัด  องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  จงึได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจรติ  ปี 2565  ขึ้น  เพื่อ

ขับเคลือ่นยุทธศำสตรแ์ละกลยุทธ์ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  ให้บรรลุเป้ำหมำยและเป็น

กำรถือปฏิบัติตำม  ค ำสั่ง  คสช. ที่  69/2557  เรื่อง  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต

และประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบำยระดับชำติดว้ย 
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ส่วนท่ี 1 

บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มี

วัตถุประสงค์เพื่อตอ้งกำรบ่งชีค้วำมเสี่ยงของกำรทุจริตที่มอียู่ในองค์กรโดยกำรประเมินโอกำสของกำร

ทุจรติที่อำจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคลหรอืหนว่ยงำนที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำทุจรติ  เพื่อพิจำรณำว่ำ

กำรควบคุมและกำรป้องกันกำรทุจริตที่มอียู่ในปัจจุบันมปีระสิทธิภำพและประสิทธิผลหรอืไม่ 

  การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่ำปัจจัยที่มผีลตอ่กำรขยำยตัวของกำรทุจริตใน

ระดับท้องถิ่น ได้แก่กำรกระจำยอ ำนำจลงสู่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  แมว้่ำโดยหลักกำรแลว้กำร

กระจำยอ ำนำจมวีัตถุประสงค์ส ำคัญเพื่อให้บริกำรตำ่งๆ  ของรัฐสำมำรถตอบสนองตอ่ควำมต้องกำร

ของชุมชนมำกขึ้น  มีประสิทธิภำพมำกขึ้นแตใ่นทำงปฏิบัติท ำให้แนวโน้มของกำรทุจริตในท้องถิ่นเพิ่ม

มำกยิ่งขึน้เช่นเดียวกัน 
 

  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ ำแนกเป็น  7  

ประเภท  ดังนี้ 

  1) กำรทุจริตดำ้นงบประมำณ  กำรท ำบัญชี  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  และกำรเงินกำรคลัง  

ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรละเลยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

  2) สภำพหรอืปัญหำที่เกิดจำกตัวบุคคล 

  3) สภำพกำรทุจริตอันเกิดจำกช่องว่ำงของกฎระเบียบและกฎหมำย 

  4) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและ

ขำดคุณธรรมจริยธรรม 

  5) สภำพหรอืลักษณะปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดประชำสัมพันธ์ใหป้ระชำชนทรำบ 

  6) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรตรวจสอบขำดควำม

หลำกหลำยในกำรตรวจสอบจำกภำคส่วนตำ่งๆ 

  7) สภำพหรอืลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกอ ำนำจ  บำรม ี และอิทธิพล

ท้องถิ่น 
   

  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

สรุปเป็นประเด็นได้  ดังน้ี 

  1) โอกาส  แม้ว่ำในปัจจุบันมีหน่วยงำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตแต่พบว่ำ  ยังคงมีช่องว่ำงที่ท ำให้เกิดโอกำสของกำรทุจริต  ซึ่งโอกำสดังกล่ำว
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เกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมำย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ ำนำจหน้ำที่

โดยเฉพำะข้ำรำชกำรระดับสูงก็เป็นอีกโอกำสหนึ่งที่ท ำให้เกิดกำรทุจรติ 

  2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่ำสภำวะทำงเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคม

ทุนนิยม ท ำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงควำมร่ ำรวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่มี

แนวโน้มที่จะท ำพฤติกรรมกำรทุจรติมำกยิ่งขึน้ 

  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  กำรทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่

ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพำะกำรทุจริตในเชงินโยบำยที่ท ำให้กำรทุจริตกลำยเป็นควำมชอบธรรมในสำยตำ

ของประชำชน  ขำดกลไกกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสที่มีประสิทธิภำพ  ดังนั้นจึงเป็นกำรยำกที่จะเข้ำ

ไปตรวจสอบกำรทุจริตของ 

บุคคลเหล่ำนี้ 

  4) การผูกขาด  ในบำงกรณีกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ  ได้แก่  กำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง  

เป็นเรื่องของกำรผูกขำด  ดังนั้นจึงมีควำมเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ  ในบำงครั้งพบ

บริษัทมีกำรให้สินบนแก ่เจ้ำหน้ำที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของภำครัฐ  

รูปแบบของกำรผูกขำด ได้แก่  กำรผูกขำดในโครงกำรก่อสร้ำงและโครงสรำ้งพื้นฐำนภำครัฐ 

  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย  ควำม

ยำกจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมกำรทุจริต เพรำะควำมต้องกำรที่จะมีสภำพ

ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ต้องแสวงหำช่องทำงเพื่อเพิ่ม  “รายได้พิเศษ”  ให้กับตนเองและ

ครอบครัว 

  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบรำณ  ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรม

ที่ได้รับกำรเน้นเป็นพิเศษถือว่ำเป็นเครื่องวัดควำมดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่ำ  คนมีควำมละอำย

ต่อบำปและเกรงกลัวบำปน้อยลง  และมีควำมเห็นแก่ตัวมำกยิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง

มำกกว่ำที่จะยึดผลประโยชนส์่วนรวม 

  7) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่ำนิยมของสังคมได้เปลี่ยนจำกยกย่องคนดี  คนที่มีควำม

ซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหำเศรษฐี  คนที่มีต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนสูง  

ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มคี่ำนิยมที่ผิดเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดำ  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  

เห็นคนโกงเป็นคนฉลำด ย่อมจะท ำกำรทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีควำมละอำยต่อบุญและ

บำป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมำยของบ้ำนเมือง 

2. หลักการและเหตุผล  

    ปัจจุบันปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะ

ทวีควำมรุนแรงและสลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำม

มั่นคงของชำติ  เป็นปัญหำล ำดับต้นๆ  ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ  สังคมและ

กำรเมือง  เนื่องจำกเกิดขึ้นทุกภำคส่วนในสังคมไทย  ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง  ภำครำชกำร  

โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจำกภำยนอกสังคมว่ำเป็นองค์กรที่เอื้อต่อกำรทุจริต
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คอร์รัปช่ันและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและรำยงำนของทำงรำชกำรอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผล

สะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจและควำมศรัทธำต่อระบบกำรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง  

ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับกำรจัด

อันดับดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปช่ัน  (Corruption Perception Index : CPI)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้

ประเมินกำรทุจริตคอร์รัปช่ันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติ   (Transparency 

International : IT)  พบว่ำ  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่ำงปี 2555 – 2558  อยู่ที่  35 - 38  

คะแนน   จำกคะแนนเต็ม 100  โดยในปี  2558  อยู่อันดับที่  76  จำก  168  ประเทศทั่วโลก  และ

เป็นอันดับที่  3  ในประเทศอำเซียนรองจำกประเทศสิงคโปร์และประเทศมำเลเซีย  และล่ำสุดพบว่ำผล

คะแนนของประเทศไทยปี 2559  ลดลง  3  คะแนน  จำกปี  2558  ได้ล ำดับที่  101  จำก  168  

ประเทศ  ซึ่งสำมำรถสะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยเป็นประเทศที่มปีัญหำกำรคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
 

   แม้ว่ำในช่วงระยะที่ผ่ำนมำ  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำร

ปรำบปรำมกำรป้องกันกำรทุจริต  ไม่ว่ำจะเป็น  กำรเป็นประเทศภำคีภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติ

ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  (United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) พ.ศ.2546  

กำรจัดตั้งองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะกรรมกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต

แห่งชำติได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำแล้ว  3  ฉบับ  แต่

ปัญหำกำรทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มแีนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สำเหตุที่ท ำให้กำรทุจริตเป็นปัญหำที่

ส ำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทำงด้ำนพื้นฐำนโครงสร้ำงสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน

พืน้ฐำนควำมสัมพันธ์แนวดิ่ง  (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ  พื้นฐำนของสังคมอุปถัมภ์ที่ท ำให้

สังคมไทยยึดติดกับกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพำะในหมู่ญำติพี่น้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับ

กระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดควำมสบำย  ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ ำนำจ  คนไทยบำงส่วนมองว่ำ

กำรทุจริตคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่ำเป็นปัญหำที่ฝังรำกลึกในสังคมไทยมำตั้งแต่

อดีตหรือกล่ำวได้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของค่ำนิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทำงด้ำนกำร

ท ำงำนที่ไม่ได้บูรณำกำรควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้กำรท ำงำนของกลไกหรือ

ควำมพยำยำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงตน้ไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ  ขำดควำมเข้มแข็ง 
 

   ปัจจุบันยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  

3  เริ่มจำกปี  พ.ศ.2560  จนถึงปี  พ.ศ.2564  ซึ่งมุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรม

จรยิธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่  ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับควำมร่วมมือ

จำกฝ่ำยกำรเมอืง หนว่ยงำนของรัฐ  ตลอดจนประชำชน  ในกำรพิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและ

ประชำชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ  

โดยก ำหนดวิสัยทัศน์     “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้ำหมำยหลักเพื่อให้

ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI)  ไม่น้อย

กว่ำร้อยละ  50  ในปี  พ.ศ.2564  
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ซึ่งกำรที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น   กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมีระดับธรรมำภิบำลที่สูงขึ้น  

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่ำงจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่

ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนหลักออกเป็น  6  ยุทธศำสตร์  

ดังนี้ 

 ยุทธศำสตรท์ี่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจรติ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมอืงในกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต 

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

ยุทธศำสตรท์ี่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจรติ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญยิ่งในกำรขับเคลื่อน

ยุทธศำสตร์ชำติ       และต้องยอมรับว่ำปัญหำกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มี

ค ำครหำ  ที่ได้สร้ำงควำมขมขื่นใจให้แก่คนท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำเป็นเวลำช้ำนำน  

ซึ่งหำกพิจำรณำจ ำนวนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนำนัปกำรที่คอยยั่วยวนใจ  

บั่นทอนควำมมีคุณธรรม  จรยิธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนท ำงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นบำงส่วนให้เหือด

หำยไป  และหำกว่ำกันไปแล้ว  เรื่องในท ำนองเดียวกันนี้ก็สำมำรถเกิดขึ้นกับคนท ำงำนในหน่วยงำน

รำชกำรอื่นได้เช่นเดียวกัน  เพียงแต่คนท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ ำนวนมำกกว่ำ

คนท ำงำนในหน่วยรำชกำรอื่นๆ  จงึมีโอกำสหรือควำมเป็นไปได้สูงที่คนท ำงำนในท้องถิ่น  อำจต้องถูก

ครหำในเรื่องกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ  และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำรทุจริต

ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ ำนงทำงกำรเมอืงของผูบ้ริหำรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม  ส ำนักงำน  ป.ป.ช.  จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนปฏิบัติ

กำรป้องกันกำรทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจรติ  ระยะที่  ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  โดยด ำเนินกำรส่งเสริมให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส  มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน  และยกระดับมำตรฐำน

ในกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหค้รอบคลุมพืน้ที่ทั่วประเทศ  
 

  ดังนั้น  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

บังเกิดผล        เป็นรูปธรรมในทำงปฏิบัติ  เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริต     ระยะที่  3  (พ.ศ.2560 - 2564)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

เพชรจึงได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมโปร่งใส  สร้ำงค่ำนิยม  

วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่ำงยั่งยืน  จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  

4  ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  เพื่อก ำหนดแนวทำงกำร
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ขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรต่ำงๆ  ที่เป็น

รูปธรรมอย่ำงชัดเจน  อันจะน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

ของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติอย่ำงแท้จริง 

วสิัยทัศน์   

“องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรโปร่งใส  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ต้านการ

ทุจรติ” 

  ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ป ี    

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ซึ่งจะมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มีมำตรฐำนด้ำนคุณธรรมจริยธรรม  เป็นมิติใหม่

ที่ประชำชนในพื้นที่ไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ  บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส  มีควำมเข้มแข็ง

ในกำรบริหำรรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนในพื้นที่มีส่วนร่วมใน

กำรบริหำรกิจกำรขององค์กร  มีกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรขององค์กรได้ทุกขั้นตอน  และรับ

ฟังควำมคดิเห็นของประชำชน 
 

พันธกิจ       

  “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  ปลุกจิตส านึกให้มีความตระหนักในการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีจริยธรรม  บริหารราชการตามหลักธรรมาภิ

บาล  ค านึงถงึประโยชน์สุขของประชาชน” 

  ค าอธิบายพันธกิจ 

  กำรป้องกันกำรทุจริตในระยะ  4  ปีข้ำงหน้ำ  จะเริ่มจำกกำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อ

กำรทุจริต         ทุกรูปแบบ  น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในด ำรงชีวิต  ตั้งแต่พื้นฐำนของ

ควำมคิดที่ต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริต  ต่อตนเอง  ต่อสังคม  และประเทศชำติไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริต  

ปลูกฝังและปลุกจิตส ำนึกให้มีควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์  สุจริต  มี

จรยิธรรม  บริหำรรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  ค ำนึงถึงประโยชน์สุขของประชำชนในท้องถิ่น  กำร

ท ำงำนมีกำรขับเคลื่อนนโยบำยโปร่งใส  หัวใจคุณธรรม  ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  และมีกลไกในกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติที่ได้รับควำมไว้วำงใจจำกประชำชน  
 

3. วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 

   ๑. เพื่อแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

   ๒. เพื่อสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  โดยกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำม

ตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น   ปรำศจำกกำร
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ก่อให้เกิดข้อสงสัยในกำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรมกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์   และ

แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ 

   ๓. เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรเป็นไปตำม

หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

  ๔. เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่สอดคล้องและเหมำะสมกับ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

   ๕. เพื่อเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

เพชรที่มปีระสิทธิภำพและเข้มแข็ง 

 

4. เป้าหมาย 

   1. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรรวมถึงประชำชนในท้องถิ่นมี

จิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนท้องถิ่น   

ปรำศจำกกำรก่อให้เกิดข้อสงสัย  ในกำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรกำรจริยธรรม  กำรขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์และแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ 

    2. เป็นเครื่องมือกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถป้องกันปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของพนักงำนส่วนต ำบล 

   3. โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรที่สนับสนุนให้สำธำรณะและภำคประชำชนเข้ำมำมี

ส่วนรว่มและตรวจสอบกำรปฏิบัติหรอืบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

   4. กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือขำ่ยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีควำมเข้มแข็งในกำรตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจอย่ำง

เหมำะสม 

   5. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีแผนงำนที่มีประสิทธิภำพ  ลดโอกำสในกำร

กระท ำกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน 
 

5. ประโยชนข์องการจดัท าแผน 

    1. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรรวมถึงประชำชนในท้องถิ่นมี

จิตส ำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยม  และอุดมกำรณ์ในกำรต่อต้ำนกำร

ทุจรติ  (Anti-Corruption)  จำกกำรปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมำภิบำล  รวมถึงหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใชใ้นกำรท ำงำนและชีวติประจ ำวัน 

   2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรสำมำรถบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลัก

บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  (Good Governance)  มีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
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   3. ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท ำ  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วม

ตรวจสอบในฐำนะพลเมอืงที่มจีติส ำนึกรักท้องถิ่น  อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนที่มี

ควำมเข้มแข็งในกำรเฝำ้ระวังกำรทุจริต 

   4. สำมำรถพัฒนำระบบ  กลไก  มำตรกำร  รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำร

ปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรที่มีควำม

เข้มแข็งในกำรเฝำ้ระวังกำรทุจริต 

   5. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ

ลดโอกำส ในกำรกระท ำกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ  

   ๖. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจัดท ำแผนป้องกันกำรทุจริตและน ำไปสู่กำร

ปฏิบัติแล้ว  จะส่งผลถึงระดับคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

หนว่ยงำนภำครัฐ (ITA)  
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ส่วนที่ 2 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาจรการ 

ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

๑.การสร้างสังคมท่ี
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรท้ัง
ข้าราชการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจ าของ อปท. 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑) โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

๒) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล บ้าน
เพชร 

 

๓) มาตรการ จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 

๑) โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

 

๒) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระ
ราชเสาวนีย์ (ปลูกเสริมป่า การอนุรักษ์น้ าและดิน
ปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ ) 

๑๐,๐๐๐ 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาจรการ 
ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

๑.การสร้างสังคมท่ี
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 
 
 
 
๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

๓) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
และลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน 
 
๔) โครงการหมู่บ้านพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
๑) โครงการปกปอ้งสถาบันส าคัญของชาติ 
 
๒) โครงการสร้างฝายมีชีวิต 

๕,๐๐๐ 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
๑๕,๐๐๐ 

 

มิติที๑่ รวม จ านวน...๑๐...(โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ)   
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาจรการ 

ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

๒.การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 
๒.๒ มาตรการสร้าง ความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

๑) กิจกรรมประกาศเจตจ านงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตของหน่วยงาน 
 
 
๑) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
 
๒) มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของนายก 
อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
๓) กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
๔) กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาจรการ 

ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

๒.การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

๒.๒ มาตรการสร้าง ความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

๔) กิจกรรมกสร้างความโปร่งใสในการใช่
จ่ายเงินงบประมาณ 
 
๕) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 
 
๖) โครงการส ารวจความพึงพอใจขอผู้บริการท่ี
มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร 
 
๗) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 
๘) มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน 

- 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาจรการ 

ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

๒.การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้านี้ให้เป็นตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี 
 
 
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ์ 

๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
๒) มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
 
๑) จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม 
 
๒) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล
หน่วยงานองค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 
 
- 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาจรการ 

ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

๒.การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

๒.๕ มาตรการในกรณีได้ทราบ 
หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 

๑) มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
๒) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
ท้องถิ่น 
 
๓) มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลว่า
ทุจริต และปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดย
มิชอบ 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 

มิติที่ ๒ รวม จ านวน...๑๗...(โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ)   
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาจรการ 

ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

๓. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขาว
สารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

๑) มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
๒) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website) 
๓) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 
๔) โครงการจัดวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
 
๑) โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 
๒) การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

- 
 

๑๕๙,๒๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 

 

  



              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565  18 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาจรการ 

ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

๓. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 
 
 
 
 
 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 
 
๕) โครงการออกหน่วยบริการประชาชน 
 
๖) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 
๑) โครงการจักเวทีประชาคมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 
๒) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา อบต. 

- 
 

 
๕,๐๐๐ 

 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาจรการ 

ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

๓. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 
๕) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
อบต. 

- 
 
 
- 

 

มิติที่ ๓ รวม จ านวน...๑๔...(โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ)   
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาจรการ 

ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

๔. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางท่ีสามารถด าเนินการ
ได ้
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๑) กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 
๒) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
๑) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 
 
๒) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน 
และพัสด ุ
๑) โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
๒) โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่
บุคลากร 

- 
 
- 

 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
๓๐,๐๐๐ 

 
 
๑๐,๐๐๐ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาจรการ 

ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

๔. การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๔ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community)และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

๑) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 
 
๒) โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การบริหารงานแบบบูรณาการของผู้น าชุมชนต าบล 

- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 

มิติที่ ๔ รวม จ านวน...๘...(โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ)   
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ส่วนที่ 3 
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ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารฯ 

 

มิติที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

 1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

   ๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน  

 

ล าดับที่  ๑    

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  กำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวหน้ำประชำชนมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนและสำมำรถก้ำวพ้นทุกวิกฤตของโลก

ที่มำกับกระแสโลกำภิวัตน์  มีรำกฐำนส ำคัญจำกกำรพัฒนำบุคคลในประเทศนั้นๆ  ให้เป็นคนดี  ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพำะ  “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ”  ซึ่งได้รับมอบหมำยภำรกิจใน

กำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน  ใช้อ ำนำจที่ได้รับอย่ำงซื่อสัตย์  ต้องดูแล จัดกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำร

สำธำรณะ  กำรจัดกำรทรัพยำกรของชำติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนและต่อประเทศชำติ 

  คณะรัฐมนตรีในกำรประชุม  เมื่อวันที่  26  สิงหำคม  2551  มีมติเห็นชอบในหลักกำรเกี่ยวกับ

ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในภำครัฐไว้  5  ยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ที่  4  กำรส่งเสริมคุณธรรม  

ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้ำรำชกำรได้เรียนรู้และปฏิบัติตำม 

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจึงเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ

บุคลำกรในสังกัด  เพื่อตระหนักถึงกำรสรำ้งจิตส ำนึกให้มคีุณธรรม  จรยิธรรม  และปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์  สุจริต  

มีจิตส ำนึกที่ดใีนกำรปฏิบัติงำน  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ประชำชน จึงได้ท ำโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม

และจรยิธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและประโยชน์สูงสุดของประชำชน 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อปลูกจิตส ำนึกให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีคุณธรรมจริยธรรม  

เข้ำใจหลักธรรมของพระพุทธศำสนำ  และน้อมน ำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต

ส่วนตัว  และในกำรปฏิบัติรำชกำร 
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  3.2 เพื่อใหพ้นักงำนได้รับกำรพัฒนำจติใจ  และพัฒนำตนเองให้มจีติสำธำรณะ  เกิดควำมส ำนึกร่วมใน

กำรเสริมสรำ้งสังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้ำงประโยชน์แก่ครอบครัว  ประชำชน  

และประเทศชำติ  สรำ้งจิตส ำนึกในกำรท ำควำมด ี รู้จักกำรให้  กำรเสียสละและกำรบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ร่วมกัน 

  3.3 เพื่อเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรในกำรเสริมสร้ำง

คุณธรรม  จรยิธรรม  และธรรมำภิบำล 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ผู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

เพชร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

6. วิธีด าเนินการ 

  จัดให้มกีำรด ำเนินกิจกรรมสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบ่งเป็น  3  แนวทำงคอื 

  6.1 กำรจัดกิจกรรมบรรยำยเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม  โดยคณะผู้บริหำร  ปลัดองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  บรรยำยให้ควำมรู้แก่พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ 

  6.2 จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์นอกสถำนที่  ส่งเสริมให้รู้รัก  สำมัคคี  เสียสละ  ช่วยเหลือ 

แบ่งปันและเห็นคุณค่ำของกำรเสริมสร้ำงสังคมแห่งควำมดีมีคุณธรรม  เช่น  กำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสใน

สังคม หรอืท ำบุญถวำยทำนแก่พระภกิษุสงฆ์ที่ชรำภำพ  หรอือำพำธ  เป็นต้น 

  6.3 กำรจัดกิจกรรมท ำบุญถวำยเครื่องไทยธรรม  และบ ำเพ็ญประโยชน์  ณ  วัดต่ำงๆ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ  2565 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 พนักงำน  เจ้ำหน้ำที่  มีคุณธรรมจริยธรรม  เข้ำใจหลักธรรมของพระพุทธศำสนำและ

น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวติ  และกำรปฏิบัติงำน 

  10.2 พนักงำน  เจ้ำหนำ้ที ่ ได้รับกำรพัฒนำจติใจ  พัฒนำตนให้มจีติสำธำรณะเกิดควำมส ำนึก

ร่วมในกำรสร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์  สร้ำงประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชำติ  รู้จักกำรให้

และเสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม 

  10.3  สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสรำ้งคุณธรรมจรยิธรรมและธรรมำภบิำล 
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ล าดับที่  ๒  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  บุคลำกรหรอืทรัพยำกรบุคคลในองค์กรเป็นรำกฐำนส ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนองค์กร

ไปสู่ควำมส ำเร็จ  ทั้งด้ำนคุณภำพ  ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  องค์กรนั้นๆ  ย่อมประสบควำมส ำเร็จ  มีควำม

เจริญก้ำวหน้ำต่อไป  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับบุคลำกรที่มีคุณภำพสูง  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีทักษะต่ำงๆ  ในกำร

ปฏิบัติงำน  มีประสบกำรณ์มคีวำมรู้และเข้ำใจงำนเป็นอย่ำงดี  เมื่อได้รับบทบำทให้กระท ำหน้ำที่ใดๆ  แล้ว  ย่อม

สำมำรถแสดงบทบำทนั้นๆ  ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมเสมอ  ในทำงตรงกันข้ำมหำกบุคลำกรในองค์กรด้อย

ควำมสำมำรถ  ไร้อุดมกำรณ์  ไม่มทีักษะหรอืประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นในกำรท ำงำน  ย่อมท ำให้องค์กรนั้นๆ  ด้อย

พัฒนำหรือเจริญก้ำวหน้ำได้อย่ำงล่ำช้ำ  นอกจำกบุคลำกรที่มีควำมรู้   ควำมสำมำรถ  มีทักษะและ

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนสูงแล้ว  ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริต  มีจรรยำบรรณ  ค่ำนิยม  

บุคลิกภำพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงคเ์ป็นตัวชีน้ ำทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมต ำแหน่ง  หน้ำที่และบทบำทแห่ง

ตนเอง  บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส ำนึกที่ดี  มีควำมซื่อสัตย์  สุจริต  

มีควำมรับผิดชอบ  ตั้งใจท ำงำนด้วยควำมทุ่มเท  เสียสละ  มีควำมเมตตำ  กรุณำ  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องำน  ต่อ

หน่วยงำน  ต่อเพื่อนร่วมงำนและผู้มำขอรับบริกำรหรือรักษำผลประโยชน์ของประชำชนและประเทศชำติแล้ว   

ย่อมน ำพำองค์กรหรือหน่วยงำนมุ่งไปสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำมำกยิ่งขึ้น  มีควำมโปร่งใสมีกำรป้องกันกำรทุจริต  

และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักกำรแห่งธรรมำภิบำล  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจึงได้จัดโครงกำร

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริตขึ้น  เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร

ภำยใน  ประกอบด้วยคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำง  ตลอดทั้งประชำชน

ทั่วไปให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ  สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้

ห่ำงไกลจำกกำรทุจริต  และกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงปกติสุข  รู้จักควำมพอดีมีควำมพอเพียง  ปฏิบัติ

ตำมระเบียบกฎหมำยและข้อบังคับ  มีเจตคติที่ดี  มีจรรยำบรรณวิชำชีพต่อตนเอง  ต่อกำรท ำงำน  ต่อเพื่อน

ร่วมงำน  ต่อผู้มำขอรับบริกำร  ต่อผู้บังคับบัญชำแล  ต่อประเทศชำติบ้ำนเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อให้บุคลำกรมคีวำมรู ้ ควำมเข้ำใจในหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ 

  3.2 เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถน ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

และกำรด ำเนินชีวติได้อย่ำงถูกต้อง 

  3.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ค่ำนิยมและเจตคติของบุคลำกรต่อองค์กร  ต่อกำรท ำงำน  ต่อ

เพื่อนรว่มงำน  ต่อผู้มำขอรับบริกำรและต่อผู้บังคับบัญชำให้ดียิ่งขึ้น 

  3.4 เพื่อให้สถำบันทำงศำสนำมีบทบำทในกำรปลูกจิตส ำนึกมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีควำม

ซื่อสัตย ์ สุจรติ  ให้แก่บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

เพชร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

   ประจ ำปีงบประมำณ 2565  

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 

  7.1 ติดตอ่ประสำนและขอควำมรว่มมอืไปยังวัด  (สถำนที่ปฏิบัติธรรม/วปิัสสนำกรรมฐำน) 

  7.2 ชีแ้จงรำยละเอียดและวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ 

  7.3 จัดท ำรำยละเอียดโครงกำรฯ  ก ำหนดกำรและหลักสูตรกำรจัดกำรอบรมฯ 

  7.4 เสนอรำยละเอียดโครงกำร  ก ำหนดกำรและหลักสูตร  เพื่อพิจำรณำปรับปรุงและแก้ไขให้

ถูกต้องและเกิดควำมเหมำะสม 

  7.5 ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทั่วไปที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรฯ 

  7.6 วัดและประเมินผลโครงกำรฯ 
 

8. งบประมาณ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  10.1 บุคลำกรและประชำชนมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำอย่ำง

แท้จรงิ 

  10.2 บุคลำกรและประชำชนสำมำรถน ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน

และกำรด ำเนินชีวติได้อย่ำงแท้จรงิ 

  10.3 ปลูกจิตส ำนึกให้บุคลำกรและประชำชนมีทัศนคติ  ค่ำนิยม  ควำมซื่อสัตย์สุจริต  และ

เจตคติตอ่องค์กรตอ่กำรท ำงำน  ต่อเพื่อนร่วมงำนต่อผู้มำขอรับบริกำรและต่อผู้บังคับบัญชำที่ดี 

ล าดับที่  ๓  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 



              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565  28 
              องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

   โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  

และพนักงานจ้างองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 

2. หลักการและเหตุผล 

    ปัญหำจริยธรรมมักถูกสังคมมองว่ำเป็นเรื่องนำมธรรมที่เกิดจำกจิตส ำนึกของบุคคล  น้อยนักที่

จะเห็นว่ำเป็นปัญหำหลักส ำคัญของประเทศเหมือนปัญหำทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองเพรำะกำรแก้ปัญหำ

จริยธรรม   ไม่สำมำรถสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่สังคมได้  ประกอบกับปัจจุบันปัญหำจริยธรรมและกำร

ทุจริตคอร์รัปช่ัน         มีควำมสลับซับซ้อนขึ้นไปเป็นล ำดับ  รวมถึงค่ำนิยมที่สร้ำงควำมแปลกแยกจนท ำให้คน

ไทยไม่สำมำรถแยกแยะควำมถูกผดิดีช่ัวได้  จงึเป็นควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องฟื้นฟูคนในชำติให้มีจิตส ำนึกที่ดี

ร่วมกันด้วยกลยุทธ์กำรสร้ำงคนคุณภำพและสังคมคุณธรรมให้สำมำรถต้ำนทำนต่อกระแสวัตถุนิยมในสังคมยุค

ปัจจุบัน   

  ในกำรนี้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรได้เล็งเห็นควำมส ำคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุน  สร้ำง

ค่ำนิยมของสังคมให้ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์  สุจรติ  ถูกต้องชอบธรรม  และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

ส่งเสริมและพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  ให้ตระหนัก

ในกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรที่ดีต้องมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีควำมซื่อสัตย์  

สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยมุ่งประสงค์ให้ทุกคนเป็นข้ำรำชกำร  หรือพนักงำนที่ดี  มีเกียรติ  และ

ศักดิ์ศรคีวำมเป็นพนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจำ้ง  รู้จักควำมพอเพียงเป็นตัวอย่ำงที่ดีของสังคม  ยึดมั่นใน

คุณธรรม  ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณควำมดีและกฎแห่งกรรม  ซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรมีคุณธรรม  จริยธรรม  กำรตัดสินใจที่จะกระท ำหรือไม่

กระท ำกำรใดได้อย่ำงเหมำะสม  โดยเฉพำะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  ๑)  กำรยึดมั่นและยนืหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 

  ๒)  ควำมซื่อสัตย์สุจรติและควำมรับผดิชอบ  ไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๓)  กำรปฏิบัติหนำ้ที่ดว้ยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 

  ๔)  กำรปฏิบัติหนำ้ที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม 

  ๕)  กำรมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงำน 

  ดังนั้น  จึงเห็นควรจัดโครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร

ปฏิบัติงำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำง  รวมทั้ง  ผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น  

หนว่ยงำนอื่นๆ  ภำยในพืน้ที่ต ำบลบ้ำนเพชรและประชำชนภำยในต ำบลบ้ำนเพชร 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อเป็นกำรปลูกและปลุกจติส ำนึกกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต 

  3.2 เพื่อเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้

เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน 

  3.3 เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติปฏิบัติตำมประมวลจรยิธรรม 
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  3.4 เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   

4. เป้าหมาย 

  ผู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

เพชร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

6. วิธีการด าเนินการ 

  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำน

จ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรโดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถมำถ่ำยทอดควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ต่ำงๆ  ในกำรปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  ให้ประพฤติปฏิบัติรำชกำรโดยยึดมั่น

ในหลักคุณธรรม  และจรยิธรรม  และมีกำรศกึษำดูงำนหรอืท ำกิจกรรมนอกสถำนที่ในบำงโอกำส 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 

  งบประมำณ  10,000  บำท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ตัวชี้วัด 

  ประชำชนผู้มำรับบริกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรประเมินควำมพึงพอใจกำร

ปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจำ้ง  โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด  และต้องได้รับผลกำรประเมิน

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 

  ผลลัพธ์ 

  ผู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

เพชรเกิดจติส ำนึกที่ดใีนกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต  และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตำมหลักประมวลจรยิธรรม 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

ล าดับที่ ๔ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเพชร 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรได้ประกำศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  พ.ศ. 25๖๐  โดยก ำหนดกลไกและระบบในกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ทั้งนี้  กำร

ฝำ่ฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว  ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย  ซึ่งมีกำรก ำหนด

ขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ  ประกอบกับได้มีประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วน

ต ำบลจังหวัดชัยภูม ิ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำง  

ก ำหนดให้พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำร  

ให้เป็นไปตำมกฎหมำยเพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติ   อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่

ประชำชนตำมหลักธรรมำภบิำล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจรยิธรรม  9  ประกำร  ได้แก่   

 1.  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  

 2.  มีจิตส ำนึกที่ดี  ซื่อสัตย ์ สุจรติ  และรับผิดชอบ 

 3.  ยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนอืกว่ำประโยชน์สว่นตน  และไม่มปีระโยชน์ทับซ้อน 

 4.  ยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมำย 

 5.  ให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็วมีอัธยำศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 

 6.  ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน  ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 7.  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน  รักษำมำตรฐำน  มีคุณภำพโปร่งใสและตรวจสอบได้  

 8.  ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมพีระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  

 9.  ยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร  

 นอกจำกนี้  ส ำนักงำน  ก.พ.  ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรม

ข้ำรำชกำรพลเรือนกรณีกำรเรี่ยไร  และกรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อก ำหนดให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ  โดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่และไม่กระท ำ

กำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  ตำมนัยหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 

1013.7/ว 11 ลงวันที่  25  ธันวำคม  2557  ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรควรน ำแนวทำงกำร

ด ำเนนิกำรดังกล่ำวมำปรับใช้เป็นแนวทำงในกำรถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

   ดังนั้น  เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนและเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรได้จัดท ำมำตรกำร  “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร”  ขึ้น  เพื่อให้บุคลำกรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยประจ ำทุกระดับน ำไปใช้ใน

กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์หรอืกำรมผีลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
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  3.1 เพื่อเป็นเครื่องมอืก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรที่สร้ำงควำมโปร่งใส  มีมำตรฐำนใน

กำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกล 

  3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรม  จรยิธรรม  มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

  3.3 เพื่อท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือ  เกิดควำมมั่นใจแก่

ผูร้ับบริกำรและประชำชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสีย 

  3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ำยบริหำร         

ใช้อ ำนำจในขอบเขต  สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชำต่อ

ประชำชนและต่อสังคมตำมล ำดับ 

  3.5 เพื่อป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจ

เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรำ้งควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ผู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

เพชร 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

6. วิธีด าเนินการ 

  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  เพื่อใช้เป็นค่ำนิยม

ส ำหรับองค์กร  ข้ำรำชกำรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ  อย่ำง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 

  2. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร

เปิดเผยเป็นกำรทั่วไปแก่สำธำรณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตำมตรวจสอบตำมประกำศคณะกรรมกำร

ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  เรื่อง  ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำม

โปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ใหป้ระชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ  9  วรรคหนึ่ง  (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
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  ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ผู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

เพชรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
 

ล าดับที่ ๕ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ  “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่ 3  (พ.ศ.25๖๐ –  

256๔)  มุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อ

กำรทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง  หน่วยงำนของรัฐ  ตลอดจนประชำชน  ในกำร

พิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใส

ทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ  โดยก ำหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอำด  ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต”  มี

เป้ำหมำยหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  (Corruption Perceptions Index : 

CPI) ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50  ในปี  พ.ศ. 2564 

 ดังนั้น  เพื่อให้กำรบริหำรงำนในพื้นที่สำมำรถตอบสนองต่อแผนยุทธศำสตร์ฯ  ข้ำงต้น  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจึงได้ก ำหนดแนวทำง/มำตรกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรทุจริตขึ้น  

เพื่อให้สำมำรถแปลงแผนยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่ 3  (พ.ศ.256๐ – 

256๔)  ไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืนในกำรปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ดำ้นกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตแก่คณะผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำ

ท้องถิ่น  ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ  ตลอดจนพนักงำนจำ้ง 

  3.2 เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรมแก่คณะ

ผูบ้ริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น  ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ  ตลอดจนพนักงำนจำ้ง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ข้อมูล/องค์กรควำมรู้ดำ้นกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตที่น ำมำเผยแพร่มำกกว่ำ  ๓  เรื่องขึน้ไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

6. วิธีด าเนินการ 
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  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐำนขอ้มูล/องคค์วำมรู้เกี่ยวข้องกับกำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนกำรต่อต้ำน

กำรทุจริต  อำทิ  กฎหมำย ป.ป.ช. มำตรำ 100  มำตรำ 103  มำตรำ 103/7  สื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับกำรปลูกจิตส ำนึก 

  2. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์และสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้  ให้บุคลำกรในสังกัดได้รับทรำบและถือ

ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ผำ่นโครงกำร/กิจกรรม และสื่อช่องทำงตำ่งๆ  

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  จ ำนวนข้อมูล/องค์กรควำมรู้ดำ้นกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตที่น ำมำเผยแพร่ 
 

๑.๑.๓ สร้างจติส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ ๖ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมกำรใช้แอพพลิเคชั่นกฎหมำย  ป.ป.ช.มำตรำ 100  และ  มำตรำ 103 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต   พ.ศ. 

2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มำตรำ 100  และมำตรำ 103  ซึ่งมำตรำ ๑๐๐  ก ำหนดเรื่องกำรขัดกันของ

ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้  เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย  ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีจิตส ำนึกแยกแยะ

ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจำกกันได้  หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐฝ่ำฝืนให้ถือเป็นควำมผิดตำม

ประมวลกฎหมำยอำญำด้วย  กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์  หรือ “Conflict of Interest”  ได้รับกำรกล่ำวถึงอย่ำง

กว้ำงขวำงในรอบหลำยปีที่ผำ่นมำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  ในช่วงระยะเวลำที่ประเทศไทยก ำลังเผชิญกับปัญหำกำร

ทุจริตคอร์รัปช่ันของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่ำงๆ   ซึ่งได้ส่งผล

กระทบต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้ำงควำมเสียหำยให้กับประชำชนโดยส่วนรวม  
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และตำมมำตรำ ๑๐๓  ก ำหนดไว้ว่ำ  ห้ำมไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคล  

นอกจำกมีกฎหมำยบัญญัติให้รับได้   เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  โดยธรรมจรรยำตำม

หลักเกณฑ์และจ ำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

  จำกที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น  จ ำเป็นที่หน่วยงำนภำครัฐต้องเร่งสร้ำงองค์ควำมรู้ให้บุคลำกรมีควำม

พร้อม  ที่จะเข้ำใจสำเหตุและปัจจัยที่น ำสู่กำรคอร์รัปช่ัน  เพื่อจะได้หำทำงป้องกันและปฏิบัติหน้ำที่ให้ห่ำงไกล

จำกต้นเหตุต่ำงๆ  ที่น ำไปสู่กำรทุจริตคอร์รัปช่ัน  โดยเฉพำะในเรื่องกำรปลูกฝังองค์ควำมรู้ให้มีควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบ

จำกปัญหำควำมขดัแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับ

ซ้อน  ซึ่งเป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับหลำยมิติ  ทั้งมิติด้ำนสังคม  กำรเมืองและกำรบริหำรที่ส ำคัญ

สะท้อนถึงวัฒนธรรมและคำ่นิยมในกำรบริหำรที่ด้อยพัฒนำ 

  เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ตระหนักในกำรด ำรงตนตำมอ ำนำจหน้ำที่และกรอบของกฎหมำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจึงจัดกิจกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชั่นกฎหมำย ป.ป.ช.มำตรำ 100  และ 103  

เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร   โดยส่งเสริมให้

บุคลำกรทดสอบเพื่อวัดควำมเข้ำใจในแอพพลิเคช่ัน  ซึ่งจะมีแบบทดสอบเกี่ยวกับมำตรำ ๑๐๐ และมำตรำ 

๑๐๓   
 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย ป.ป.ช. มำตรำ ๑๐๐ และ ๑๐๓ แก่บุคลำกร

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

  3.2 เพื่อสรำ้งจิตส ำนึกและเสริมสรำ้งจริยธรรมของบุคลำกรในกำรท ำงำนเพื่อส่วนรวม  ยึดถือ

หลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นส ำคัญ  อันจะน ำมำซึ่งกำรป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 

  ๓.๓ เพื่อไม่ให้กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจำกบุคคลในโอกำส

ต่ำงๆ มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่  ซึ่งเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์สว่นรวม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ผู้บริหำร  พนักงำนส่วนต ำบล  ท ำแบบทดสอบที่อยู่ในแอพพลิเคช่ันกฎหมำย ป.ป.ช. มำตรำ 

๑๐๐ และ ๑๐๓ ได้ถูกต้องทุกข้อ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

6. วิธีด าเนินการ 

  ให้ผู้บริหำรท้องถิ่น  และพนักงำนส่วนต ำบลทุกคน ดำวน์โหลดแอพพลิเคช่ันกฎหมำย ป.ป.ช. 

มำตรำ ๑๐๐ และ ๑๐๓  ลงในโทรศัพท์  จำกนั้นก็ลงทะเบียนในระบบเพื่อเข้ำท ำแบบทดสอบ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ผู้บริหำร  พนักงำนส่วนต ำบล  ท ำแบบทดสอบที่อยู่ในแอพพลิเคช่ันกฎหมำย  ป.ป.ช. มำตรำ 

๑๐๐ และ ๑๐๓  ได้ถูกต้องทุกข้อ 
 

ล าดับที่ ๗ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเพชร 
 

2. หลักการและเหตุผล 

   รัฐบำลภำยใต้กำรน ำของ  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ  ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรผลักดันให้

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นวำระแห่งชำติ  และรัฐบำลได้แถลงนโยบำย  11  ด้ำน  อันรวมถึง

ประเด็นเรื่องกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

และประพฤติ      มิชอบในภำครัฐ  โดยจัดระบบอัตรำก ำลังและปรับปรุงค่ำตอบแทนบุคลำกรภำครัฐให้

เหมำะสมและเป็นธรรม       ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นวำงใจในระบบ

รำชกำรเสริมสรำ้งระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยที่ครอบคลุมกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตและกำรมผีลประโยชน์     ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ 

  ปัจจุบันหน่วยงำนต่ำงๆ  เช่น  ส ำนักงำน ก.พ.  จึงได้เผยแพร่องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  โดยเฉพำะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)  ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจรติ       ในภำครัฐ  และองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ  ได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564)  และพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560  ครอบคลุมประเด็นกำรประเมิน 5 ด้ำน  อันรวมถึง  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน

องค์กร  ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำรเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ  อัน
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รวมถึงกำรให้ควำมรู้ตำมคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ใน

หนว่ยงำนดว้ย 

   เพื่อตอบสนองนโยบำยรัฐบำลและยุทธศำสตรช์ำติวำ่ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

ข้ำงตน้  และเพื่อน ำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐกำร

ปฏิบัติให้เป็นกลไกส ำคัญที่จะป้องกันกำรทุจริต  โดยเฉพำะกำรกระท ำที่เอื้อต่อกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ

เจ้ำหน้ำที่ในภำครัฐ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจึงได้ตระหนักและเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรจัดท ำ

คู่มือกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

เพชรขึ้น  เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรให้เกิดควำมตระหนักถึงปัญหำใน

เรื่องดังกล่ำว รวมทั้ง  เป็นข้อมูลให้ประชำชนและผู้สนใจได้ศึกษำ  เพื่อเป็นพื้นฐำนกำรปฏิบัติตนในกำรร่วมกัน

รณรงค์สร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอำด  ลดระดับกำรทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่ำ

ระดับมำตรฐำนสำกลได้ตอ่ไป 

3. วัตถุประสงค ์

   3.1 เพื่อผลิตคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร    

ให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนน ำไปเป็นองค์ควำมรูใ้นกำรท ำงำนให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง 

  3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรให้เกิดควำมตระหนักถึง

ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  บุคลำกรมีคูม่อืกำรป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

6. วิธีด าเนินการ 

  1. ศกึษำและรวบรวมข้อมูล 

  2. จัดท ำ (ร่ำง) คู่มอืกำรป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 

  3. ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

  4. จัดท ำคู่มอืกำรป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 

  5. แจกจ่ำยใหบุ้คลำกร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์. 

  มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ ๘ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   กิจกรรมให้ความรู้  เรื่อง  ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน

จ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยสถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเกี่ยวข้องจนส่งผล

กระทบต่อกำรตัดสินใจหรอืกำรปฏิบัติหนำ้ที่ในต ำแหน่ง  กำรกระท ำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้ง

เจตนำหรือไม่เจตนำหรือบำงเรื่องเป็นกำรปฏิบัติสืบต่อกันมำจนไม่เห็นว่ำจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่ำงใด  พฤติกรรม

เหล่ำนี้เป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์สำธำรณะ  

(ประโยชน์ของสว่นรวม)  แตก่ลับตัดสินใจปฏิบัติหนำ้ที่โดยค ำนงึถึงประโยชน์ของตนเองหรอืพวกพ้อง 

  “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  หมำยถึง  สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  

และมีกำรใชอ้ิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ

ผลประโยชน์ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลำกหลำยรูปแบบ  ไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน

เท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ  ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อำทิกำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรง

ต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ  ทั้งในหน่วยรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  และบริษัทจ ำกัด  หรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจที่

ตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิ

ชอบ  ทั้งนี้หมำยรวมถึงควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   ซึ่งใน

ปีงบประมำณ  พ.ศ.2559 - 2560 หนว่ยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนต้องเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  โดยก ำหนดให้หน่วยงำนควรมีกำรประชุมหรือสัมมนำภำยใน

องค์กร  เพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหนำ้ที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ดังนัน้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจงึได้จัดกิจกรรมให้ควำมรู้  ควำมเข้ำใจกำรป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรเพื่อป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติ

รำชกำร จงึได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่ำนกำรประชุมผู้บริหำรกับพนักงำนส่วนต ำบล  เพื่อให้

พนักงำนทุกคนท ำงำนโดยยึดถือระเบียบ  กฎหมำย  คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติ

ของตน  เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

3. วัตถุประสงค ์
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  3.1 เพื่อให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงเกี่ยวกับกำรป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  3.2 เพื่อเสริมสร้ำงพฤติกรรมและวิธีกำรท ำงำนที่สุจริตโปร่งใสของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

  3.3 เพื่อเสริมสร้ำงให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมี

จิตส ำนึก  ค่ำนิยม  และวัฒนธรรมเรื่องควำมซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งมั่นท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีคุณธรรมอัน

มั่นคง สง่ผลใหห้น่วยงำนปลอดจำกกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน มุ่งสู่กำรเป็นข้ำรำชกำรท้องถิ่นไทยใสสะอำด 
 

4. เป้าหมาย 

  พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจำ้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

6. วิธีการด าเนินการ 

  จัดประชุมประจ ำเดือนและให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

   ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ตัวชี้วัด 

  พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจำ้งมคีวำมเข้ำใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ผลลัพธ์ 

  พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำงมีควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  และมีควำม

ประพฤติปฏิบัติงำนไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.2 การสร้างจิตส านกึและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ ๙ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565  39 
              องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

2. หลักการและเหตุผล 

                 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญำที่เป็นทั้งแนวคิด หลักกำร และแนวทำงปฏิบัติตนของแต่ละ

บุคคลและองค์กร โดยค ำนึงถึงควำมพอประมำณกับศักยภำพของตนเองและสภำวะแวดล้อม ควำมมีเหตุมีผล

และกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง โดยใช้ควำมรู้อย่ำงถูกหลักวิชำกำร ด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่

ไปกับกำรมคีุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะ

ช่วยเสริมสร้ำงสำยใย เชื่อมโยงคนในภำคส่วนต่ำงๆ ของสังคมเข้ำด้วยกัน สร้ำงสรรค์พลังในทำงบวก น ำไปสู่

ควำมสำมัคคี กำรพัฒนำที่สมดุลยั่งยืน พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้กระแสโลกำภิวัฒน์ได้  หลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ทฤษฎีใหม ่ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงเป็นขั้นตอน โดยเริ่มต้นจำกกำรสร้ำงควำมมั่นคง

ในระดับครัวเรือน ให้สำมำรถพึ่งพำตนเอง  ได้ในระดับหนึ่งก่อน แล้วก้ำวเข้ำสู่กำรรวมตัวกันท ำกิจกรรมต่ำงๆ 

ในรูปกลุ่ม ชุมชน หรือกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อร่วมมือกันสร้ำงสรรค์และป้องกันแรงกระแทกทำงลบจำก

ภำยนอกสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร   จงึได้ก ำหนดจัดอบรมโครงกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ขึน้โดยเน้นกลุ่มเป้ำหมำยคือเกษตรกรและประชำชนทั่วไป เพื่อให้เข้ำใจในแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ได้

เรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำทโดยเฉพำะเรื่องกำรพึ่งพำตนเอง น ำแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ

ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร

ส่งเสริมกำรฝึกและกำรประกอบอำชีพ ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหน้ำที่ในกำรบ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ  องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนเพชรจงึได้จัดท ำโครงกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

3. วัตถุประสงค ์

  3.๑ เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนนิชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิพอเพียง 

           3.๒ เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวติประจ ำวัน 

  3.๓ เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยมีรำยได้เพิ่มและลดรำยจ่ำยในครัวเรือน          
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

    กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมในกำรอบรมและมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรอบรม  จ ำนวนทั้งสิ้น  ๑๘๕  คน  ประกอบ

ไปด้วย 

 ๑.เกษตรกรและประชำชนในเขตพืน้ที่ต ำบลบ้ำนเพชร จ ำนวน  ๑๗๐  คน 

 ๒.เจ้ำหนำ้ที่ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องตำมค ำสั่ง จ ำนวน  ๑๕  คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

6. วิธีด าเนินงาน 

 6.๑ น ำเสนอบันทึกโครงกำรแก่ผู้บริหำรเพื่ออนุมัตโิครงกำรและงบประมำณ 
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 6.๒ จัดท ำค ำสั่งแตง่ตัง้คณะท ำงำนที่มีสว่นเกี่ยวข้อง 

 6.๓ ประชำสัมพันธ์หมู่บ้ำน 

 6.๔ ประสำนขอควำมอนุเครำะหว์ิทยำกร 

 6.๕ จัดเตรียมหัวขอ้กำรบรรยำย/เอกสำรเกี่ยวกับกำรอบรม/วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรอบรม 

 6.๖ จัดท ำหนังสือเชิญกลุ่มเป้ำหมำยร่วมอบรม 

6.๗ ด ำเนินกำรอบรมตำมวัน เวลำ สถำนที่ที่ก ำหนด 

6.๘ สรุปผลกำรอบรม และรำยงำนเป็นรูปเล่มเสนอตอ่ผูบ้ริหำรท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  จ ำนวนเงิน   25,000  บำท   
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ เกษตรกรและประชำชนที่เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินชีวติตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง 

          ๑๐.๒ เกษตรกรและประชำชนที่เข้ำอบรมสำมำรถน ำมำประยุกต์ใชใ้นกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้ 

 ๑๐.๓ เกษตรกรและประชำชนที่เข้ำอบรมเดินตำมรอยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมรีำยได้เพิ่มและ

ลดรำยจ่ำยในครัวเรือน          
 

 ล าดับที่ ๑๐ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   โครงการส่งเสรมิเกษตรอินทรยี์ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

              เนื่องจำกกำรรำยงำนผลส ำรวจขององค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติเมื่อปี พ.ศ.

๒๕๕๓ พบว่ำ ประเทศไทยมีเนื้อที่ท ำกำรเกษตรอันดับที่ ๔๘ ของโลก แตใ่ช้ยำฆ่ำแมลงอันดับ ๕ ของโลก ใช้

ฮอร์โมนอันดับ ๔ ของโลก ประเทศไทยน ำเข้ำสำรเคมีสังเครำะหท์ำงกำรเกษตรเป็นเงินปีละกว่ำ ๓ หมื่นล้ำน

บำท เกษตรกรต้องซือ้ปัจจัยกำรผลติเป็นสำรเคมีสังเครำะหเ์พื่อใช้ในกำรเพำะปลูก ซึ่งเป็นต้นทุนกำรผลิต

ทำงกำรผลติทำงตรงที่เกษตรกรต้องแบกรับภำระ ส่งผลตอ่กำรลงทุนต่อไร่สูงขึ้นตำมสัดส่วนของตน้ทุนที่สูงขึน้ 

และต้องใชเ้พิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่รำคำผลผลติไม่ได้ปรับตัวสูงขึน้ตำมสัดส่วนของตน้ทุนที่สูงขึ้น ส่งผลให้

เกษตรกรขำดทุนเรือ้รัง มหีนีส้ินลน้พ้นตัว ดังนัน้เกษตรอินทรีย์จะเป็นหนทำงของกำรแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้ 
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          เกษตรอินทรีย์เป็นระบบเกษตรที่มีลักษณะเป็นองค์รวมที่ให้ควำมส ำคัญในเบื้องต้นกับกำรอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูระบบ/นเิวศกำรเกษตร และทรัพยำกรธรรมชำติ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยมิติด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ 

เพรำะควำมยั่งยืนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมไม่อำจด ำรงอยู่ได้ โดยแยกออกจำกควำมยั่งยืนทำงสังคมและเศรษฐกิจ

ของเกษตรกร อีกทั้งในสังคมปัจจุบันประชำชนเริ่มหันมำสนใจอำหำรเพื่อสุขภำพมำกขึ้น โดยเฉพำะกำรบริโภค

อำหำรปลอดสำรพษิ จึงน่ำจะเป็นทำงเลอืกอีกทำงหนึ่งที่เกษตรกรจะมำผลิตพืช ผัก ผลไม้และเลี้ยงสัตว์ด้วยวิถี

เกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มรำยได้ภำยในครัวเรือนและเพื่อสุขภำพที่ดขีองเกษตรกร 

          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจึงได้มีนโยบำยส่งเสริมกำรเกษตรอินทรีย์ โดยมีเป้ำหมำยที่จะ

ส่งเสริมให้เกษตรกรและประชำชนทั่วไปที่สนใจกำรท ำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์  เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้

เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคมีสุขภำพและคุณภำพชีวิตที่ดี เป็นกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมทั้ง

เป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มรำยได้ภำยในครัวเรือน  ดังนั้น เพื่อเป็นกำรกระตุ้นและรณรงค์ส่งเสริมให้

ประชำชนหันมำสนใจท ำกำรเกษตรอินทรีย์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรส่งเสริม

กำรฝึกและกำรประกอบอำชีพ ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.

๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหน้ำที่ในกำรบ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

บ้ำนเพชรจงึได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์   

3. วัตถุประสงค์ 

  3.๑  เพื่อเป็นกำรกระตุ้นและรณรงค์สง่เสริมให้ประชำชนหันมำสนใจท ำกำรเกษตรอินทรีย์ 

3.๒  เพื่อเป็นกำรสง่เสริมใหเ้กษตรกร ผู้ผลติ และผูบ้ริโภคมีสุขภำพและคุณภำพชีวิตที่ดี 

           3.๓  เพื่อเป็นกำรสง่เสริมใหป้ระชำชนและเกษตรกรได้รับควำมรูก้ำรท ำเกษตรอินทรีย์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมในกำรอบรมและมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรอบรม  จ ำนวนทั้งสิ้น  ๒๐๐  

คน  ประกอบไปด้วย 

 ๑.เกษตรกรและประชำชนในเขตพืน้ที่ต ำบลบ้ำนเพชร จ ำนวน  ๑๘๕  คน 

 ๒.เจ้ำหนำ้ที่ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องตำมค ำสั่ง จ ำนวน  ๑๕  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

6. วิธีด าเนินการ 

 6.๑ น ำเสนอบันทึกโครงกำรแก่ผู้บริหำรเพื่ออนุมัตโิครงกำรและงบประมำณ 

 6.๒ จัดท ำค ำสั่งแตง่ตัง้คณะท ำงำนที่มีสว่นเกี่ยวข้อง 

 6.๓ ส ำรวจผู้มคีวำมประสงค์เข้ำร่วมอบรม 

 6.๔ ประสำนขอควำมอนุเครำะหว์ิทยำกร 

 6.๕ จัดเตรียมหัวขอ้กำรบรรยำย/เอกสำรเกี่ยวกับกำรอบรม/วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรอบรม 

 6.๖ จัดท ำหนังสือเชิญกลุ่มเป้ำหมำยร่วมอบรม 
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6.๗ ด ำเนินกำรอบรมตำมวัน เวลำ สถำนที่ที่ก ำหนด 

6.๘ สรุปผลกำรอบรม และรำยงำนเป็นรูปเล่มเสนอตอ่ผูบ้ริหำรท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  จ ำนวนเงิน  25,๐๐๐  บำท 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  ประชำชนหันมำสนใจท ำกำรเกษตรอินทรีย์เพิ่มมำกขึ้น 

๑๐.๒  เกษตรกร ผู้ผลติ และผู้บริโภคมีสุขภำพและคุณภำพชีวติที่ดีขึน้เนื่องจำกกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 

          ๑๐.๓  ประชำชนและเกษตรกรได้รับควำมรูใ้นกำรท ำเกษตรอินทรีย์เพื่อกำรบริโภคและจ ำหน่ำยได้เพิ่ม

รำยได้ในครัวเรอืนได้อย่ำงถูกต้องปลอดภัยตำมหลักเกษตรอินทรีย์ 

 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ล าดับที่ ๑๑ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด 

2. หลักการและเหตุผล 

  จากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญและต้องการการ

แก้ไข  อย่างจรงิจังและจริงใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  เพื่อร่วมกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด

โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชน  ยาเสพติดได้บันทอนคุณภาพของเยาวชนไทยไปมิใช่นอ้ย  สว่นใหญ่เยาวชนที่ตก

เป็นทาสของยาเสพติดล้วนมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น ความอยากรู้อยากลอง ความตอ้งการเป็นที่

ยอมรับ  และที่ส าคัญคือสภาพจิตใจของเยาวชนที่อ่อนแอขาดที่พึ่งพาด้านจติใจ  ประกอบกับขาดการดูแลเอา

ใจใส่จากครอบครัว  ผู้ปกครองไม่มีเวลาเอาใจใส่  สั่งสอนบุตรหลานของตนเอง  จึงท าให้เยาวชนเข้าไป

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างง่ายได้  ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา  ทั้งด้านสังคม ครอบครัว อาชญากรรม 

ปัญหาทางด้านสุขภาพและปัญหาคุณภาพชวีิต 

เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาดา้นยาเสพติด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร จึงมี

แนวคิดที่จะท าการอบรมโครงการ  “เยาวชนรุ่นใหม่ หา่งไกลยาเสพติด” โดยใหค้วามส าคัญกับเยาวชนเพื่อร่วม

เป็นเครือขา่ย แจง้เบาะแสและเป็นแนวร่วมป้องกันภัยจากยาเสพติด  เพื่อให้ชุมชนปลอดจากยาเสพติดอย่าง

ยั่งยืนตอ่ไป 
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ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรจงึได้จัดท าโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพ

ติด” เพื่อสอนให้เยาวชนของเราได้ตระหนักถึงพิษภัยของปัญหา และรู้จักหลีกเลี่ยงภัยอันตรายเหล่านั้น เพื่อเป็น

การสรา้งภูมิคุ้มกันใหก้ับเยาวชนไทยทั้งนีไ้ด้ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบิหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542) 

ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ตอ้งท าตามมาตรา 67 ขอ้ (6) สง่เสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน 

ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนแล้วขัน้ตอนการกระจาย อ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน

ท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูด้้อยโอกาส (16) สง่เสริมการมีสว่นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อสร้ำงภูมิคุม้กันยำเสพติดให้กับเด็กและเยำวชน ได้รับรู้รับทรำบถึงปัญหำและพิษภัยของยำเสพ

ติด 

 2.เพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชน ใหส้ำมำรถป้องกันตนเองไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 

 3.เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งให้สถำนศกึษำในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

4. เป้าหมาย 

 - นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองแวง (คุรุรำษฎรอ์ุปถัมภ)์ จ ำนวน 60 คน 

 -  ครูโรงเรยีนชุมชนบ้ำนหนองแวง (คุรุรำษฎรอ์ุปถัมภ)์ จ ำนวน 5 คน 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1.น ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ 

 2.จัดเตรยีมเนื้อหำและเอกสำรที่จะอบรมให้ควำมรู้ 

 3.ประสำนงำนกับวิทยำกร และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง 

 4.จัดท ำหนังสือเชิญกลุ่มเป้ำหมำย 

 5.จัดเตรียมสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรด ำเนินงำน 

 6.ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

 7.สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสนอผูบ้ริหำรทรำบ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

7. งบประมาณด าเนินการ 

  จ ำนวนเงิน  50,000  บำท   

8. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิกำรสังคม   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.เด็กและเยำวชนมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจถึงพิษภัยของยำเสพติด 

 2.เด็กและเยำวชนมีภูมคิุ้มกันสำมำรถป้องกันตนเองไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 

 3.สถำนศกึษำ ชุมชน และประเทศชำติ มีควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

  

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ล าดับที่ ๑ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

เพชร 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

มำแล้ว  3  ฉบับ  ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3  เริ่มจำกปี  พ.ศ. 2560  จนถึงปี  พ.ศ.2564  ซึ่งมุ่งสู่กำรเป็น

ประเทศ  ที่มมีำตรฐำนทำงคุณธรรมจรยิธรรม  เป็นสังคมมติิใหมท่ี่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ  

โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง  หน่วยงำนของรัฐ  ตลอดจนประชำชน  ในกำรพิทักษ์รักษำ

ผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียม

นำนำอำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอำด  ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต”  มีเป้ำหมำยหลัก

เพื่อให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI)  ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ  50  ในปี พ.ศ.2564  ซึ่งกำรที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมีระดับธรร

มำภบิำลที่สูงขึน้  เจ้ำหนำ้ที่ของรัฐและประชำชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่ำงจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต ำแหน่ง

หนำ้ที่ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนออกเป็น  6  ยุทธศำสตร ์ ดังนี้ 

 ยุทธศำสตรท์ี่ 1 สรำ้งสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจรติ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมอืงในกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต 

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย   

ยุทธศำสตรท์ี่  4  พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
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ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจรติ  

ยุทธศำสตรท์ี่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำร

รำชกำรตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง  ที่มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ท้องถิ่นและ

เป็นกลไกหนึ่งในกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำร

สำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น   กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้เกิดควำมยั่งยืนรัฐจะต้องให้ควำมเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งกำร

ปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

หนว่ยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำในระดับพื้นที่   ส่วน

กำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท ำได้เท่ำที่จ ำเป็นตำมกรอบกฎหมำยก ำหนด  และต้องเป็นไปเพื่อ

กำรคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น 

  ทั้งนี ้ ต้องยอมรับว่ำปัญหำกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค ำครหำ  ที่ได้

สร้ำงควำมขมขื่นใจให้แก่คนท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำเป็นเวลำช้ำนำน  ซึ่งหำกพิจำรณำจ ำนวน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนำนัปกำรที่คอยยั่วยวนใจ   บั่นทอนควำมมีคุณธรรม  

จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต  ของคนท ำงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นให้เหือดหำยไป  และหำกจะว่ำกันไปแล้ว  เรื่องใน

ท ำนองเดียวกันนี้ก็สำมำรถเกิดขึ้นกับคนท ำงำนในหน่วยงำนรำชกำรอื่นได้เช่นเดียวกัน  เพียงแต่คนท ำงำนใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ ำนวนมำก  และมำกกว่ำคนท ำงำนในหน่วยรำชกำรอื่นๆ  จึงมีโอกำสหรือควำม

เป็นไปได้สูงที่คนท ำงำนในท้องถิ่น  อำจต้องถูกครหำในเรื่องกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบมำกกว่ำ  แม้ว่ำ

โอกำสหรอืช่องทำง  ที่คนท ำงำนในท้องถิ่นจะใช้อ ำนำจให้ออกนอกลู่นอกทำง  จะมีได้ไม่มำกเท่ำกับที่คนท ำงำน

ในหน่วยงำนรำชกำรอื่นและมูลค่ำของควำมเสียหำยของรัฐ  ที่คนท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ก่อให้เกิดขึ้นก็อำจเป็นแค่เศษผงธุลีของควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

  ดังนั้น  จึงมีควำมจ ำเป็นที่ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรต้องแสดงเจตจ ำนงทำง

กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  

ส่งเสริมใหอ้งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส  มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรรำชกำร

ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน  และยกระดับ

มำตรฐำนในกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอ่ไป 

3. วัตถุประสงค ์

  เพื่อแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนเพชร  ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  4.1 ประกำศเจตจ ำนงกำรต่อตำ้นกำรทุจริตของผู้บริหำร  อย่ำงน้อย  1  ฉบับ  
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  4.2 มีกำรประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผูบ้ริหำรตอ่สำธำรณะชนอย่ำงนอ้ย  1  

ครั้ง 

  4.2 มแีผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  4  ปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ประกำศเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนเพชร 

  6.2 ประชุมหนว่ยงำน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

  6.3 จัดตัง้คณะท ำงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

  6.4 ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

  6.5 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

  6.6 ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

  6.7 ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

  6.8 รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ผลผลติ 

  - มีประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร  อย่ำงนอ้ย  1  ฉบับ  

  - มีกำรประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณะชน  อย่ำงนอ้ย  1  

ครั้ง 

  - มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  4  ปี  จ ำนวน  1  ฉบับ 

   

10.2 ผลลัพธ์ 
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  - กำรบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมโปร่งใส  สำมำรถป้องกันกำร

ทุจรติของบุคลำกรองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ 

  - ลดข้อร้องเรียนกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ล าดับที่ ๒ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล  (ถือปฏิบัติตำมระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

   พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  เป็นบุคลำกร  

ที่มีควำมส ำคัญต่อองค์กร  โดยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้มีศักยภำพ  โดย

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชำชน  กำรพัฒนำงำนขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้อง

เริ่มมำจำกบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน  ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพ  จะต้องมีมำตรฐำนในกำร

ท ำงำนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  และมีมำตรกำรในกำรท ำงำนที่โปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้  ด้ำน

กำรพัฒนำระบบบริหำรให้มีประสิทธิภำพ  เป็นธรรม  เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใส  และกำร

ให้บริกำรที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่ำงแท้จริงต่อไป 

   เพื่อให้เป็นไปพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.2๕๓๗  แก้ไข

เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒  มำตรำ ๖๙/๑  ที่ก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำช

กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6  ที่ก ำหนดให้กำร

บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีนั้น  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ  มี

ประสิทธิภำพเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ  ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล

จังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และ

ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวดัชัยภูมิ  เรื่อง  มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงำน

ส่วนต ำบลและพนักงำนจำ้ง  

   ดังนัน้  เพื่อเป็นกำรสง่เสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ  เป็นไป

ตำมหลักคุณธรรม  จริยธรรมในกำรท ำงำน  มีควำมโปร่งใส  และตรวจสอบกำรท ำงำนได้  จึงได้จัดให้มี

มำตรกำรสรำ้งควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อก ำหนดมำตรกำรดำ้นควำมโปร่งใสในกำรบริหำรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  3.2 เพื่อใหก้ำรปฏิบัติงำนบุคลำกรมรีูปแบบ  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง  โปร่งใสสำมำรถ

ตรวจสอบได้ 
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  3.3 เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำน

บุคคล 

  3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

ให้มปีระสิทธิภำพได้คนดี คนเก่งเข้ำมำท ำงำน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  จัดท ำมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  1  มำตรกำร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
  

 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ก ำหนดหลักเกณฑ์  กำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องกำรบรรจุแต่งตั้ง  โยกย้ำย  โอน  เลื่อน

ต ำแหน่ง/เงนิเดือน  ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

  6.2 น ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลมำก ำหนดเป็นมำตรกำรในกำรปฏิบัติงำนบุคคล 

  6.3 ประกำศเผยแพร่มำตรกำรกำรบริหำรงำนบุคคล 

  6.4 ด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภบิำล 

  6.5 สรุปผลกำรด ำเนินกำรบริหำรงำน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ผลผลติ 

  - มีมำตรกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  1 

มำตรกำร 

  - เจ้ำหนำ้ที่งำนบริหำรงำนบุคคลสำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไปตำมำตรฐำนและหลักธรรมำภบิำล 

  10.2 ผลลัพธ์ 



              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565  49 
              องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

  - ลดข้อร้องเรียนในกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ไม่

น้อยกว่ำ 90 % 

  - บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมพึงพอใจต่อระบบและมำตรฐำนกำร

บริหำรงำนบุคคล ไม่ต่ ำกว่ำระดับ 3 

  - กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมโปร่งใส  สำมำรถป้องกันกำร

ทุจรติของเจำ้หนำ้ที่ได้ 

ล าดับที่ ๓ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ปลัด

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชรและหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรเป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบหนึ่งที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น  ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ทั้งที่เป็นหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2

๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย

อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่นที่ก ำหนดให้องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำอีกมำกมำยในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน  ผู้มำรับบริกำรติดต่อกับ

หน่วยงำนต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  นั้น  มักจะประสบปัญหำด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

ติดต่อรำชกำรเนื่องจำกภำรกิจมีมำกมำย  ไปรวมอยู่กับฝ่ำยผู้บริหำรไม่มีกำรกระจำยอ ำนำจ  หรือมอบหมำย

อ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำร  อนุมัต ิอนุญำต  ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำน  ระดับส ำนัก  กอง  และฝ่ำยต่ำงๆ  ซึ่งเป็น

อุปสรรคอย่ำงยิ่งตอ่กำรให้บริกำร  ท ำให้กำรบริกำรเกิดควำมลำ่ช้ำ  ประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกอันอำจเป็น

สำเหตุหนึ่งของกำรกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่   ส่งผลให้ระบบกำร

ให้บริกำรภำครัฐเสื่อมประสทิธิภำพ 

   เพื่อให้เป็นไปพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2๕๓๗  แก้ไข

เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖๙/๑  ที่ก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชำชน  โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ตำมพระรำช

กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มำตรำ  6  และมำตรำ  37  

ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ   ไม่มี

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น  ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำม

ต้องกำรกำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพคุ้มค่ำ  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2

๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ  ๕๙  ที่ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มี

อ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่ง  อนุญำต  และอนุมัติ  เกี่ยวกับรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มำตรำ ๖๐  
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ก ำหนดใหน้ำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลและเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล  และลูกจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มำตรำ ๖๐  นำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจมอบหมำยกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ได้รับ

แต่งตั้งในกำรสั่งหรือกำรปฏิบัติรำชกำรของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้  มำตรำ ๖๐/๑  ก ำหนดให้ปลัด

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล  และลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรองจำก

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ให้

เป็นไปตำมนโยบำย  และอ ำนำจหน้ำที่อื่น  ตำมที่มีกฎหมำย  ก ำหนด  หรือตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล  มอบหมำยประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบิหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  ดังนั้น  เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี   ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของประชำชน  ลดขั้นตอนกำรให้บริกำรและไม่สร้ำงเงื่อนไขขั้นตอนที่มีควำมยุ่งยำก   จึง

จ ำเป็นต้อง           มีมำตรกำรกำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรขึน้  

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อเป็นกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน 

  3.2 เพื่อให้ประชำชนมคีวำมพึงพอใจในกำรบริกำรจำกหน่วยงำน 

  3.3 เพื่อเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรสั่ง อนุญำต  อนุมัตขิองผู้บริหำรทุกระดับ 

  3.4 เพื่อป้องกันกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรใช้ดุลพินิจอันอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต ำแหน่งหนำ้ที่รำชกำร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

และหัวหน้ำส่วนรำชกำร  จ ำนวน  4  ฉบับ  ประกอบด้วย  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำยให้รอง

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำยให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

และหัวหนำ้ส่วนรำชกำร  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำยใหห้ัวหนำ้ส่วนรำชกำร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ออกค ำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง  อนุญำต  อนุมัติ  ตำมกฎหมำย  ระเบียบฯ  ข้อบังคับ

และหนังสือสั่งกำร 

  6.2 จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและผู้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทน

รับทรำบและถือปฏิบัติ 

  6.3 จัดท ำประกำศ  ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
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  6.4 ให้ผู้รับมอบหมำยงำนตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยใน

ทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ผลผลิต 

  มีค ำสั่งมอบหมำยงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติรำชกำรแทน  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  4  ฉบับ 

  10.2 ผลลัพธ์ 

  - ประชำชนมคีวำมพึงพอใจในบริกำรที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

  - ประชำชนได้รับควำมสะดวก และลดกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่อันเป็นชอ่งทำงแหง่กำรทุจริต 
 

ล าดับที่ ๔ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนกำรหนึ่งของ

กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งใช้หลักกำรกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดแรงกระตุ้นในกำร

พัฒนำผลงำน  ซึ่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลบ้ำนเพชรได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรพิจำรณำควำมดี

ควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล ำดับต้นๆ  ของเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล  โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งเรื่องกำรใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำ  

ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร

บริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มำของกิจกรรมกำร

สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขัน้เงินเดือน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
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  เพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคลด้ำนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนมีควำมโปร่งใส  เป็นธรรมและสำมำรถ

ตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  พนักงำนส่วนต ำบล  สังกัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  

จังหวัดชัยภูม ิ
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 แตง่ตัง้คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลโดย

แต่งตั้งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เป็นประธำนกรรมกำร  และหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นกรรมกำร  และ

พนักงำนส่วนต ำบลที่รับผดิชอบงำนกำรเจำ้หน้ำที่เป็นเลขำนุกำร 

  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงำนส่วนต ำบล  ประกอบด้วย 

ประธำนกรรมกำร  หัวหน้ำส่วนและผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นกรรมกำร  และพนักงำนส่วนต ำบลที่รับผิดชอบ

งำนกำรเจำ้หนำ้ที่เป็นเลขำนุกำร 

  6.3 ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล      

เพื่อกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำไว้โดยเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและเสนอ

ควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมของกำรปริมนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

  6.4 คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล 

รวบรวมและเสนอผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้แก่คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อน

ขั้นเงนิเดือนพนักงำนส่วนต ำบล 

   6.5 คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงำนส่วนต ำบล  พิจำรณำทบทวนผล

กำรพิจำรณำกำรประเมนิผลกำรปฏิบัติงำน  ตำมที่คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ของพนักงำนส่วนต ำบลเสนอมำ  โดยใช้หลักเกณฑ์ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วน

ต ำบลจังหวัดชัยภูม ิ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ช่วงระยะเวลำ  มีนำคม – เมษำยน  และ  กันยำยน – ตุลำคม  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  งำนบริหำรงำนบุคคล  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  มีกำรพิจำรณำเลื่อนขัน้เงินเดือนที่โปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้ 

ล าดับที่ ๕ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   เพื่อให้กำรบันทึกบัญชี  กำรจัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

แนวทำงเดียวกันและสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

จงึมกีิจกรรมควบคุมให้บุคลำกรทำงกองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำย

ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ  ท ำให้เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพลดข้อผิดพลำดในกำรเบิกจ่ำยเงิน

ตำมข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   และด ำ เนินงำนตำมขั้ นตอนของระเบียบประกำศ

กระทรวงมหำดไทยและหนังสอืสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งถือเป็นเรื่องส ำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท ำ

ตำมกฎหมำย  ระเบียบ  และมีควำมจ ำเป็นต่อกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อให้บุคลำกรฝ่ำยบัญชี  กองคลัง  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ  

ประกำศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง 

  3.2 เพื่อลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน  ที่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

6. วิธีด าเนินการ 

  จัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยตำมงบประมำณแยกหมวดรำยจ่ำย  แยกแผนงำน  แยกประเภท

รำยจ่ำยตำมงบประมำณที่ตัง้ไว้ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
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  กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 บุคลำกรสังกัดกองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร

ปฏิบัติตำมระเบียบ  ประกำศและหนังสอืสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 

  10.2 ลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน  ที่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร  และ

เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

  10.3 เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบงบประมำณ 
 

ล าดับที่ ๖ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล 

  พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2558 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อเป็นกำรปฏิบัติงำนให้โปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบได้ 

  3.2 เพื่อให้หนว่ยงำนมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  3.3 เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรใชจ้ำ่ยเงนิ  เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เจ้ำหนำ้ที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำน  ถึงควำมเกี่ยวข้องกับ         

ผูเ้สนองำนในกำรจัดหำพัสดุ 

  6.2 ปรับปรุงขัน้ตอนกำรรำยงำนผลกำรจัดหำพัสดุ  โดยมีกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำน

ถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดหำพัสดุ  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
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  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  10.2 มีกำรป้องกันกำรใชจ้ำ่ยเงนิ เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

  10.3 มีกำรปฏิบัติงำนที่มีประสทิธิภำพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

ล าดับที่ ๗ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 

   เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีฐำนะเป็นนิติบุคคล  มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำ

บริกำรสำธำรณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องกำรจัดหำรำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ  ตำม

ภำรกิจและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ  แต่ต้องเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่ก ำหนดไว้  ดังนั้น  กำร

ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จะบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน  จะต้อง

บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์  สุจรติ  มีควำมโปร่งใส  และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 

   เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2๕๓๗  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๖๙/๑  ที่ก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประกอบกับ

มำตรำ ๖๙/๑       ที่ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ทั้งนี้  ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ. 2540  และพระรำช

กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มำตรำ  23  ที่ก ำหนดให้กำร

จัดซื้อจัดจ้ำงให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสียทำง

สังคม  ภำระต่อประชำชน  คุณภำพ  วัตถุประสงค์ที่จะใช้  รำคำ  และประโยชน์ระยะยำวที่จะได้รับประกอบกัน 

   ดังนั้น  เพื่อให้กำรบริหำรงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรเป็นไปอย่ำง

โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในท้องถิ่น  จึงมีควำมจ ำเป็นต้อง

จัดโครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง  เพื่อให้ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ

กำร จัดซื้อ – จัดจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรทุกโครงกำรและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
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  3.1 เพื่อให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงตำมโครงกำรและ

กิจกรรมต่ำงๆ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  3.2 เพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำรสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิ

บำล 

  3.3 เพื่อป้องกันกำรทุจริตในหนว่ยงำน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง  ตำมแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ  ขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล   ที่ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2535  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  จ ำนวน  ๓  ช่องทำง  ได้แก่  ทำงเว็บไซต์  บอร์ดประชำสัมพันธ์  

หนังสือ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรและชุมชนต่ำงๆ  ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    

บ้ำนเพชร 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนกำรจัดหำพัสดุเพื่อจัดท ำประกำศ ดังนี้ 

   - ประกำศกำรจัดซื้อ – จัดจำ้ง 

   - ประกำศกำรก ำหนดรำคำกลำงในกำรจัดซื้อ – จัดจำ้ง 

   - ประกำศก ำหนดวัน  เวลำ  สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน 

   - ประกำศวัน  เวลำ  สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน 

   - ประกำศรำยชื่อผูผ้ำ่นกำรคัดเลือกพร้อมวงเงนิกำรจัดซื้อ – จัดจำ้ง 

   - ประกำศวัน  เวลำ  สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน 

  6.2 น ำส่งประกำศไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล  ได้แก่  ทำงเว็บไซต์  บอร์ดประชำสัมพันธ์  หนังสือสง่หนว่ยงำนรำชกำร  เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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  10.1 ผลผลิต 

  เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซือ้จัดจำ้งไม่นอ้ยกว่ำ  3  ช่องทำง 

  10.2 ผลลัพธ์ 

  - ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ  70  ของ

โครงกำรที่จัดซือ้จัดจำ้งทั้งหมด 

  - กำรจัดหำพัสดุเป็นไปอย่ำงโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

  - สำมำรถลดปัญหำกำรรอ้งเรียนกำรทุจรติในกำรจัดซื้อจัดจำ้งได้ 

ล าดับที่ ๘ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ  “ยกระดับคุณภาพการบรกิารประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยประชำชนในพื้นที่เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม  

กล่ำวได้ว่ำเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจึงได้ให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำม

เป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชนให้เกิดขึ้นในพืน้ที่มำกที่สุด  โดยน ำแนวทำง

ตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภบิำล  (Good Governance)  หรอืหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่

ดีมำประยุกต์ใช้ โดยเฉพำะหลักควำมโปร่งใส  (Transparency)  และหลักเสมอภำค  (Equity)  โดยไม่แบ่งแยก

ด้ำนเพศ  ถิ่นก ำหนด  เชื้อชำติ  ภำษำ  อำยุ  ควำมพิกำร  สภำพทำงกำยภำพหรือสุขภำพ  สถำนะของบุคคล  

ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม  ควำมเชื่อทำงศำสนำ  กำรศึกษำ  กำรฝึกอบรมและอื่นๆ  สอดคล้องกับมำตรำ  

8  แหง่พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  ที่ได้ก ำหนดให้

ส่วนรำชกำรจะต้องด ำเนนิกำรโดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรจำกรัฐและกำรปฏิบัติภำค

กิจของสว่นรำชกำรตอ้งเป็นไปโดยควำมซื่อสัตย์  สุจรติ  สำมำรถตรวจสอบได้ 

  ดังนัน้  เพื่อให้หนว่ยงำนมีกำรใช้ระบบหรอืเกณฑท์ี่ชัดเจน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร

จึงมีกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน  เพื่อลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่  มีกำรแสดงขั้นตอนกำร

ให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงชัดเจน  มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติ

หนำ้ที่ในกำรให้บริกำร  รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  เพื่อให้

เกิดควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   ซึ่งจะช่วยให้กำรบริกำรของหน่วยงำนมี

ควำมเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในภำรกิจตำมที่กฎหมำยก ำหนดของหน่วยงำนให้บริกำร    

อย่ำงมคีวำมเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏิบัติ 

  3.2 เพื่อให้ประชำชนผู้มำรับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ควำมพึงพอใจเฉลี่ยของประชำชนผู้รับบริกำร  ร้อยละ  80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดให้มีระบบ  เกณฑ์หรือเครื่องมือกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น

มำตรฐำนเดียวกัน  โปร่งใสและมีประสิทธิภำพ  ได้แก่  ระบบบัตรคิวในกำรให้บริกำร  เป็นต้น 

  6.2 จัดให้มีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  อัตรำค่ำบริกำร  (ถ้ำมี)  และระยะเวลำที่ใช้ใน

กำรด ำเนินกำรใหผู้ใ้ช้บริกำรหรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน 

  6.๓ จัดให้มีสถำนที่ส ำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ได้แก่  ทำงลำดชันห้องน้ ำ

ส ำหรับผู้พกิำร 

  6.๔ จัดให้มปี้ำยอย่ำงนอ้ย  ๒  ภำษำ  ได้แก่  ภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผูร้ับบริกำร 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

ล าดับที่ ๙ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มำตรำ  52 

ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  โดยอย่ำงน้อยต้องมี

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของ
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ประชำชน ตลอดจนจัดให้มีกำรรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร  เพื่อปรับปรุงกำร

บริหำรงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนมำกที่สุด  ประกอบกับในปีที่ผ่ำนมำได้มีกำรประเมิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกีำรบริหำรจัดกำรที่ด ี และได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องทุก

ปีนัน้ 

  เพื่อให้กำรประเมินบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ

ประชำชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจขององค์กรมีประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ  สำมำรถลดขั้นตอนกำร

ปฏิบัติงำนและตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง  หรืออย่ำงน้อยมีผลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำ

ปีที่ผำ่นมำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจงึได้จัดท ำโครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนหรือลดขั้นตอน

กำรท ำงำนหรือกำรบริกำร  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยยึดกรอบแนวทำงกำรพัฒนำกำร

บริหำรจัดกำรที่ดขีององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำย

เป็นส ำคัญ 
 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนกำรบริกำรประชำชน 

  3.2 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

  3.3 เพื่อรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผูร้ับบริกำร 

  3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  4.1 เพื่อลดขั้นตอนในกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรให้สั้นลงมีควำม

รวดเร็วมำกยิ่งขึน้ 

  4.2 ประชำชนในพื้นที่ต ำบลบ้ำนเพชร 

  4.3 ประชำชนนอกพื้นที่  และประชำชนทั่วไป 

  4.4 พนักงำนและเจ้ำหนำ้ที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

  4.5 ผูบ้ังคับบัญชำมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่งกำร  อนุญำต  กำรอนุมัติ  และกำร

ปฏิบัติรำชกำรใดๆ  ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งมีหน้ำที่รับผดิชอบในกำรด ำเนินกำรเรื่องนัน้โดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 แตง่ตัง้คณะกรรมกำรปรับปรุงขัน้ตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 

  6.2 ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อส ำรวจงำนบริกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 

ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำรที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและพิจำรณำงำนในภำรกิจว่ำเรื่องใด         
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ที่ผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง  กำรอนุญำต  กำรอนุมัติ  หรือกำรปฏิบัติ

รำชกำรใดๆ  ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

  6.3 ประกำศลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร  และประกำศกระบวนงำนบริกำร

ประชำชนที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มอบอ ำนำจให้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หรือปลัด

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ประชำชนทรำบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท ำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำร

ปฏิบัติรำชกำรให้ประชำชนทรำบ 

  6.4 มีระบบกำรรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีกำรสอบถำมจำกภำคประชำชน  และน ำผลดังกล่ำว

มำปรับปรุงกำรปฏิบัติรำชกำร 

  6.5 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  ควำมคิดเห็นและอุปสรรคต่ำงๆ  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล  และผูบ้ริหำรทรำบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ประชำชนได้รับควำมสะดวก  รวดเร็วในกำรติดต่อขอรับบริกำร  และมีควำมพึงพอใจใน

กำรให้บริกำรของเจ้ำหนำ้ที่ 

  10.2 กำรปฏิบัติรำชกำรมคีวำมคล่องตัว  และบุคลำกรมีควำมกระตอืรอืร้นในกำรปฏิบัติงำน 

  10.3 กำรปฏิบัติรำชกำรมคีวำมสอดคล้องกับนโยบำยปฏิรูประบบรำชกำร 

  10.4 ท ำให้ภำพลักษณ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรเปลี่ยนไปในทิศทำงที่ดีขึ้นและ

ท ำให้ประชำชนมคีวำมศรัทธำต่อคณะผูบ้ริหำรมำกยิ่งขึน้ 

 

ล าดับที่ ๑๐ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

   มาตรการ  การมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

  กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำงๆ   ภำยใน    

องค์กรนั้น  ก็เพื่อเป็นกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมคล่องตัว   รวดเร็ว  ซึ่งกำร
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พิจำรณำเลือก/มอบหมำยภำรกิจและขอบข่ำยของควำมรับผิดชอบที่จะมอบหมำยให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ   จะ

พิจำรณำถึงควำมส ำคัญ  คุณสมบัติ  ควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรที่จะด ำเนินกำรเรื่องนั้นเป็นอย่ำงดี  ด้วย

ควำมรอบคอบและเหมำะสม  เพื่อให้กำรบริหำรงำนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร 

  ดังนั้น  กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนต้องมีกำรปรับให้เข้ำกับสภำพสังคมและทันต่อ

สถำนกำรณ ์  ที่กำรบริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ  

ควำมมปีระสิทธิภำพ  ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ  กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  กำรกระจำยอ ำนำจกำร

ตัดสินใจ    กำรอ ำนวยควำมสะดวก  และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  แต่ทั้งนี้ต้องมี

ผูร้ับผิดชอบต่อผลของงำน ซึ่งเป็นหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมอืงที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์

  เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรภำยใต้กรอบอ ำนำจหน้ำที่

ตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพ  รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร 

4. เป้าหมาย 

  คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หรือหัวหน้ำส่วน

รำชกำร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดท ำบันทึกเสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติ  อนุญำต  สั่งกำร  แต่งตั้ง  มอบหมำย  คณะ

ผูบ้ริหำร  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หรอืหัวหนำ้ส่วนรำชกำร  เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 

  6.2 ด ำเนินกำรออกค ำสั่งฯ 

  6.3 ส ำเนำค ำสั่งฯ  แจ้งคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล หรอืหัวหนำ้ส่วนรำชกำรทุกส่วน  ที่ได้รับมอบหมำยทรำบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส่วนรำชกำร  สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรทุกส่วน 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  กำรบริหำรรำชกำร  กำรด ำเนินงำน  กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจน

กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรให้บริกำรประชำชน/บริกำรสำธำรณะได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

 

ล าดับที่ ๑๑ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านเพชร 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2537  และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ไว้

หลำยเรื่องหลำยประกำรรวมทั้งมีกฎหมำยอื่นอีกหลำยฉบับที่บัญญัติอ ำนำจหน้ำที่ของนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลเอำไว้  กำรที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ  เพียงผู้เดียว  ก็อำจท ำให้

เกิดช่องว่ำงในกำรประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่ำงๆ  เกิดขึ้นได้  ดังนั้น  เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  ที่อำจ

เกิดขึ้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจึงได้ก ำหนดมำตรกำรให้มีกำรมอบอ ำนำจของนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลให้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้ปฏิบัติรำชกำร

แทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อให้กำรใช้ดุลยพินิจต่ำงๆ  ของฝ่ำยบริหำรเป็นไปโดยรอบคอบ  ตำมหลักกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

  3.2 เพื่อให้เป็นกำรป้องกันกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นของเจำ้หนำ้ที่ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  มีกำรมอบอ ำนำจอย่ำงนอ้ยจ ำนวน  ๑  เรื่อง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 รวบรวมภำรกิจที่อยู่ในอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสนอนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำ 

  6.2 ออกค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้รองนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติรำชกำรแทน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งำนกำรเจำ้หนำ้ที่  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  

จังหวัดชัยภูม ิ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำยด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

ล าดับที่ ๑๒ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

   มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรเป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบหนึ่งที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น  ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งที่เป็นหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2

๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร

กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่นที่ก ำหนดให้

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำอีกมำกมำยในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน  ผู้มำรับบริกำร

ติดต่อกับหน่วยงำนต่ำงๆ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  นั้น  มักจะประสบปัญหำด้ำนกำรอ ำนวยควำม

สะดวกในกำรตดิต่อรำชกำรเนื่องจำกภำรกิจ  มีมำกมำยไปรวมอยู่กับฝ่ำยบริหำร  ไม่มีกำรกระจำยอ ำนำจหรือ

มอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำร อนุมัติ  อนุญำต  ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำนระดับส ำนัก  กอง  และฝ่ำย

ต่ำงๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรให้บริกำร ท ำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ   ประชำชนไม่ได้รับควำม

สะดวกอันอำจเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่  

ส่งผลใหร้ะบบกำรให้บริกำรภำครัฐเสื่อมประสิทธิภำพ 

   เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2537  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2552  มำตรำ  69/1  ที่ก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดี   พ.ศ. 2546  มำตรำ  6  และ
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มำตรำ  37  ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจ

ของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น  ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำร

ตอบสนองควำมต้องกำร  กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ  คุ้มค่ำ  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  มำตรำ  59  ที่ก ำหนดให้นำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่ง อนุญำต และอนุมัติ เกี่ยวกับรำชกำรขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล  มำตรำ  60   ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำร

กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล  และลูกจ้ำงขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล  มำตรำ  60  วรรคห้ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจมอบหมำยกำรปฏิบัติ

รำชกำรให้แก่รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ได้รับแต่งตั้งในกำรสั่งหรือกำรปฏิบัติรำชกำรของนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้  มำตรำ 60/1  ก ำหนดให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผู้บังคับบัญชำ

พนักงำนส่วนต ำบล  และลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรองจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และ

รับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมนโยบำย  และมีอ ำนำจหน้ำที่

อื่น  ตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด  หรือตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำยประกอบกับประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูม ิ

  ดังนั้น  เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของประชำชน  ลดขั้นตอนกำรให้บริกำรและไม่สร้ำงเงื่อนไขขั้นตอนที่มีควำมยุ่งยำก  จึง

จ ำเป็นต้องมีมำตรกำร  กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขึน้ 
 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อเป็นกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม 

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน 

  3.2 เพื่อให้ประชำชนมคีวำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรจำกหน่วยงำน 

  3.3 เพื่อเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรสั่ง  อนุญำต  อนุมัตขิองผู้บริหำรทุกระดับ 

  3.4 เพื่อป้องกันกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรใช้ดุลยพินิจอันอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต ำแหน่งหนำ้ที่รำชกำร 
 

4. เป้าหมาย 

  จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

และหัวหน้ำส่วนรำชกำร  จ ำนวน  ๓  ฉบับ  ประกอบด้วย  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำยให้รอง

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำยให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

และหัวหนำ้ส่วนรำชกำร  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำยใหห้ัวหนำ้ส่วนรำชกำร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
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6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ออกค ำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง อนุญำต  อนุมัติ  ตำมกฎหมำย  ระเบียบฯ  ข้อบังคับ

และหนังสือ  สั่งกำร 

  6.2 จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและผู้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทน

รับทรำบและถือปฏิบัติ 

  6.3 จัดท ำประกำศ  ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 

  6.4 ให้ผู้รับมอบหมำยงำนตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำย 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ผลผลิต 

  มีค ำสั่งมอบหมำยงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติรำชกำรแทน  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  ๓  ฉบับ 

  10.2 ผลลัพธ์ 

  - ประชำชนมคีวำมพึงพอใจในบริกำรที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

  - ประชำชนได้รับควำมสะดวก  และลดกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่อันเป็นช่องทำงแห่งกำรทุจริต 
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2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ ์
 

ล าดับที่ ๑๓ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

                  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบล

บ้านเพชรผู้มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บรกิารประชาชนดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 

  ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบำท

ส ำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในกำรให้บริกำรสำธำรณะ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ

ประชำชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบส ำคัญในอันที่จะบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข และสร้ำง

คุณภำพชวีิตที่ดีให้แก่ประชำชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและท้องถิ่น     ดังนั้น

กำรที่ประชำชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีควำมเป็นอยู่ที่ดีมีควำมสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับกำรประพฤติปฏิบัติ

ของข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หำกข้ำรำชกำร พนักงำน 

และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มี

จิตส ำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยกำรกระท ำทุกสิ่ง  เพื่อคุณประโยชน์ของประชำชนและ

ประเทศชำติ โดยน้อมน ำพระรำชจริยวัตร พระรำชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมรำโชวำทของ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวใส่เกล้ำฯ เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อให้เกิดผลดีอย่ำงเต็มก ำลัง

ควำมสำมำรถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชำชนโดยตรงซึ่งพระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  ได้พระรำชทำนคุณธรรม  ๔  ประกำร  แก่ข้ำรำชกำรและประชำชน

ในครำวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  ดังนี้ 

ประกำรที่ 1  คือ  กำรรักษำควำมสัจ  ควำมจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์

ส่วนใหญ่ของบ้ำนเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 

ประกำรที่ 2   คือ  กำรรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในควำมสัจควำมดีนั้นประกำรที่ 3   

คือ  กำรอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงควำมสัตย์สุจรติไม่ว่ำจะด้วยเหตุประกำรใด 

ประกำรที่ 4   คือ  กำรรู้จักละวำงควำมช่ัว  ควำมทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน  เพื่อ

ประโยชน์สว่นใหญ่ของบ้ำนเมือง 
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   คุณธรรม  4  ประกำรนี้  ถ้ำแต่ละคนพยำยำมปลูกฝังและบ ำรุงให้เจริญงอกงำมขึ้นโดยทั่วกัน

แล้ว  จะช่วยให้ประเทศชำติบังเกิดควำมสุข  ควำมร่มเย็น  และมีโอกำสที่จะปรับปรุงพัฒนำให้มั่นคงก้ำวหน้ำ

ต่อไปได้ดังประสงค์   

คุณธรรมและจริยธรรมจงึเป็นเครื่องมอือันส ำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจำ้ง 

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ได้มหีลักกำรและแนวทำงประพฤติปฏิบัติตนไปในทำงที่ถูกต้องเหมำะสมน ำมำ

ซึ่งประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมพอใจ ควำมผำสุกของประชำชน ควำมเจริญรุ่งเรืองของประเทศชำติ และ

ส่งผลให้เกิดควำมสุขควำมเจริญย้อนกลับมำสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตำมประกำศคณะกรรมกำร

มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง   มำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของข้ำรำชกำร 

พนักงำน และลูกจำ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจง้แนวทำงด ำเนนิกำรเพื่อให้มำตรฐำนทำงคุณธรรม

และจรยิธรรมบังเกิดผลในทำงปฏิบัติ 

        1.  ส่งเสริมให้ผู้บริหำรองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นสร้ำงควำมรู้และทัศนคติใหแ้ก่เจ้ำหน้ำที่ใน 

หนว่ยงำนทุกคนใหร้ับรู้และเข้ำใจอย่ำงแจ่มชัดว่ำกำรประพฤติปฏิบัติตำมกรอบของมำตรฐำนทำงคุณธรรมและ

จรยิธรรมของหนว่ยงำนของตนเป็นอย่ำงไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรม

ที่พึงละเว้น 

2.  กำรใชม้ำตรกำรยกย่องให้รำงวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมำตรฐำนทำง 

คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อำจเป็นในรูปตัวเงินหรอืมิใช่ตัวเงนิก็ได้ เชน่ กำรยกย่องชมเชย 

กำรมอบโล่    กำรประกำศเกียรติคุณ    กำรประกำศชื่อทำงสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจำกนี้มำตรกำรที่ควร

ด ำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรยกย่องให้รำงวัล คือ กำรไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตำมกรอบของมำตรฐำน

ทำงคุณธรรมและจรยิธรรม เพื่อแสดงใหเ้ห็นควำมแตกต่ำงและสรำ้งขวัญก ำลังใจให้แก่ผู้กระท ำดี 

3.  กำรเป็นแบบอย่ำง (model)   คือ   กำรน ำตัวอย่ำงที่ดมีำชีใ้ห้เห็น โดยจุดเน้นส ำคัญ   คือตัว

ผูบ้ังคับบัญชำทุกระดับจะตอ้งใชภ้ำวะผู้น ำ ในกำรท ำ ตัวเป็นแบบอย่ำงที่ดี สร้ำงศรัทธำให้เกิดขึ้นแก่ 

ผูใ้ต้บังคับบัญชำและชักน ำผู้ใต้บังคับบัญชำไปสู่กำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจรยิธรรม 

4.  กำรตัง้ชมรมหรอืสร้ำงเครือขำ่ย เป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรสร้ำงควำมรู้สกึร่วมให้เกิดขึ้นกับ 

เจ้ำหนำ้ที่ในหนว่ยงำน ซึ่งจะน ำไปสู่กำรร่วมมอืร่วมใจกันรณรงคใ์ห้เกิดกำรถอืปฏิบัติ 

5.  กำรจัดกิจกรรมรณรงค์   คือ   กำรจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่ำงที่ดีในรูปแบบต่ำงๆ  เช่น

ประกวดเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนดีเด่น โดยใช้หลักกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของ

องค์กรเป็นแนวพิจำรณำ เป็นต้น ทั้งนี้ อำจจัดให้ประชำชนหรือบุคคลภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เหล่ำนั้น  เชน่ มีสว่นร่วมในกำรคัดเลือกหรือตัดสิน  จะท ำให้เกิดพลังผลักดันจำกภำยนอกได้อกีส่วนหน่ึง 
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6.  กำรประชำสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ กระจำยข่ำวในรูปแบบของสื่อประเภท

ต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ในองค์กร ผู้รับบริกำร ประชำชน และสังคมได้รับทรำบมำตรฐำนทำง

คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เชน่ จัดท ำโปสเตอร์ ติดประกำศ ท ำจดหมำยข่ำว แผ่นพับ วีดิทัศน ์ เป็นต้น 

7.  กำรศึกษำดูงำน คือ กำรศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนอื่นที่สำมำรถน ำมำเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้

หรอืกำรให้หน่วยงำนอื่นมำดูงำนของหน่วยงำน จะเป็นสิ่งกระตุน้ให้เกิดควำมต้องกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำร

ท ำงำนด้วยตัวของเจ้ำหนำ้ที 

8.  น ำหลักธรรมหรอืค ำสอนของศำสนำต่ำงๆ มำใช้กับข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจำ้งของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จำกควำมส ำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกอบกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรได้ประกำศมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงำน

และลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร   และประกำศใช้มำตรฐำนกำรให้รำงวัลและลงโทษพนักงำน

ส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  จึงได้จัดท ำโครงกำร

ยกย่อง  เชิดชูเกียรติพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรผู้มีคุณธรรม

และจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและให้บริกำรประชำชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่ง

จะช่วยให้ผู้ได้รับกำรชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนและรู้สึกว่ำงำนหรือผล

ของกำรกระท ำนั้นเกิดควำมคุ้มค่ำและสร้ำงควำมภูมิใจให้กับตนเอง      จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นเพื่อเสนอ

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรได้พิจำรณำอนุมัติตอ่ไป 

3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อกำรยกย่อง   เชิดชูเกียรตพินักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

บ้ำนเพชรผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและให้บริกำรประชำชนดีเด่น    

3.2  เพื่อเป็นขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติรำชกำร 

3.3  เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับพนักงำนส่วนต ำบล 

3.4  เพื่อเป็นเกียรตแิละศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้ำง 

3.5  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช   

2550  มำตรำ  279 

3.6  เพื่อเป็นกำรสง่เสริมคุณธรรมของข้ำรำชกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร 

ส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชำติ   พ.ศ.  2550 
 

4. เป้าหมาย 

4.1  คัดเลือกพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรผูม้ี 
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คุณธรรมและจรยิธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและใหบ้ริกำรประชำชนดีเด่น   

4.2  คัดเลือกพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรผู้ 

มีคุณธรรมและจรยิธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรตัวดีเด่น  ปีละ  1  ครั้ง 

 4.3  จัดท ำประกำศนยีบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรต ิ  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1  เสนอโครงกำร  เพื่อพิจำรณำขออนุมัตจิำกผู้บริหำรท้องถิ่น 

6.2  เพื่อให้ พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง ในสังกัดรับทรำบในโครงกำรและ 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

6.3  แต่งตัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรผูม้ีคุณธรรมและจรยิธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและให้บริกำรประชำชนดีเด่น    

6.4  ประชุมคณะกรรมกำรฯ และผูเ้กี่ยวข้องเพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงำนส่วน

ต ำบลและพนักงำนจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร

และให้บริกำรประชำชนดีเด่น    

6.6  ด ำเนนิกำรตำมโครงกำร 

6.7  ประเมินผลและสรุปผลกำรจัดท ำโครงกำรเสนอต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

  จ ำนวนหนว่ยงำน/บุคคลที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรบัแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ล าดับที่ ๑4 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

  จำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ก ำหนด

ดัชนีในกำรประเมินที่ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล  จรรยำบรรณสำกล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก

รวมถึงข้อเท็จจริงของกำรทุจริตที่เกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนของภำครัฐ  สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำรด ำเนินงำน

ของระดับบุคคล  หรือเกิดจำกปัจจัยทำงวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจำกลักษณะงำนและกำรรับสิ่งของ

ต่ำงๆ  ที่เอื้อให้เกิดกำรทุจริต  ดังนั้น  วิธีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

ค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององคก์รให้กลำยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร  โดยกำร

สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กร ของผู้บริหำร

และเจ้ำหน้ำที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยำกต่อกำรด ำเนินงำนก็ตำม  แต่เป็นสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนต้องสร้ำงให้เกิดกำร

เปลี่ยนแปลงเพื่อน ำไปสู่องค์กร        ที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  ตลอดจนเป็นกำรสร้ำง

แนวร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  และประเทศเกิดควำมตระหนักถึงภัยจำกำกร

ทุจรติและปฏิเสธกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 

   ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจึงได้จัดท ำมำตรกำร  “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติ

รำชกำร”  ที่ก ำหนดดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์  สุจริต  ตำมแนวทำงกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขึ้น  เพื่อเป็นกำรพัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรที่จะน ำไปสู่กำรยกระดับคุณธรรม

และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อให้บุคลำกรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ตำมแนวทำงกำร

บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

  3.2 เพื่อให้ทุกส่วนรำชกำร (ส ำนัก/กอง)  น ำไปยึดถือและปฏิบัติ 

  3.3 เพื่อเสริมสรำ้งวัฒนธรรมองคก์รที่มคีวำมโปร่งใส  มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  บุคลำกรในองค์กรปฏิบัติตำมเกณฑต์ัวชี้วัดข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ  

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรกับผู้บริหำร

ท้องถิ่นที่มีดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์  สุจริต  ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ด ี

  6.2 รวบรวมรำยงำนข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรเสนอผูบ้ริหำรทรำบ 

  6.3 ประชำสัมพันธ์พรอ้มแจ้งให้ทุกส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ทุกส ำนัก/กอง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  มีกำรจัดท ำขอ้ตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

 

ล าดับที่ ๑5 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน” 

 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลส่งเสริมให้ภำคประชำชน

เข้ำมำมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบำะแส  เสนอข้อคิดเห็น  ซึ่ง

สำมำรถยื่นค ำร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  ได้แก่  ระบบอินเตอร์เน็ต  ทำงโทรศัพท์  หรือแจ้งเบำะแสด้วย

ตนเอง 

  ฉะนั้น  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  สำมำรถแก้ไขควำม

เดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  จงึได้แตง่ตั้งคณะท ำงำนรับผิดชอบกำรรับเรื่องร้องเรียนประจ ำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรรวมถึงจัดท ำคู่มือด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

บ้ำนเพชรขึ้น  เพื่อด ำเนินกำรมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ  เจ้ำหน้ำที่

รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทำงเดียวกัน 
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3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อจัดให้มเีจ้ำหนำ้ที่ผู้รับผดิชอบด ำเนินกำรรับแจ้งเรื่องรอ้งเรียนต่ำงๆ  

  3.2 เพื่อจัดให้มีมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต

เป็นไปตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  มีกำรมอบหมำยแต่งตั้งเจ้ำหนำ้ที่รับผดิชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ก ำหนดผู้รับผดิชอบเรื่องร้องเรียน 

  6.2 จัดท ำคู่มอืด ำเนนิกำรเรื่องรอ้งเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

  6.3 จัดประชุมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมำตรฐำนในกำร

ปฏิบัติงำนและด ำเนนิกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ  ให้เป็นไปในทิศทำง

เดียวกัน      โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

  6.4 เผยแพร่กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลบ้ำนเพชรให้ผู้รับบริกำร  ผู้มีส่วนได้เสีย  คู่สัญญำ  ประชำชนทั่วไป  หน่วยงำนภำยนอกตลอดจน

บุคลำกรภำยในหนว่ยงำน  สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรและขั้นตอนดังกล่ำวได้ตรงกับควำม

ต้องกำร 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรตำมคู่มือด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       บ้ำน

เพชรโดยปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำง

ถูกต้อง 
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ล าดับที่ ๑6 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน

กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชรว่าทุจรติและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 

  สืบเนื่องจำกค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  69/2557  เรื่อง  มำตรกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ  ก ำหนดมำตรกำรหรือ

แนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ  โดยมุ่งเน้นกำร

สร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน  และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง  

เพื่อสกัดกั้น   มิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบำยของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ  

นำยกรัฐมนตร ี ได้แถลงนโยบำยของรัฐบำลต่อสภำนิตบิัญญัติแหง่ชำติ  เมื่อวันที่  12  กันยำยน  2557  ก็ได้

ก ำหนดให้มีกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภำครัฐ  เป็นนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล  เพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลและคณะรักษำควำม

สงบแห่งชำติ  ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ในกำรนี้

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจึงได้จัดท ำมำตรกำรกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมี

บุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรว่ำปฏิบัติรำชกำรตำม

อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบขึ้น  ทั้งนี้  เพื่อให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทรำบช่องทำงกำรร้องเรียนแนว

ทำงกำรพจิำรณำรับเรื่องรอ้งเรียน  และกำรตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนในเรื่องกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ

ข้ำรำชกำร  และเป็นกำรสรำ้งเครือขำ่ยภำคประชำชนในกำรช่วยสอดส่องและเฝ้ำระวังมิให้เจ้ำหน้ำที่กระท ำกำร

ทุจรติหรอืประพฤติมิชอบนอกเหนอือ ำนำจที่ตนมไีด้อกีทำงหนึ่งดว้ย 
 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนเพชรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงควำมส ำคัญของภัยของกำรทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

  3.2 เพื่อให้กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นไปอย่ำง

รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
 

4. เป้าหมาย 

  “เจ้ำหน้ำที่” หมำยถึง พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และ

พนักงำนจำ้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
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6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ด ำเนินกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนว่ำมีมูลและเข้ำ

องค์ประกอบควำมผิดกำรทุจรติและประพฤติมิชอบหรอืไม่ 

  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง  กรณีมีเจ้ำหน้ำที่ทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำม

อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 

  6.3 ก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน  แจ้งเบำะแสข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

และพัฒนำช่องทำงกำรร้องเรียนให้ง่ำย  สะดวกและวิธีกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  เพื่อเป็นหลักประกันและสร้ำง

ควำมมั่นใจแก่ผูใ้ห้ข้อมูล  ในกำรให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงำน 

  6.4 แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้รอ้งเรียนทรำบผลและควำมคืบหน้ำกำรด ำเนนิกำรภำยใน  5  วัน 
  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งำนนิติกำร  ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ้ำนเหลื่อดม  จังหวัด

ชัยภูม ิ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องรอ้งเรียนของเจำ้หนำ้ที่ที่มกีำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ผลลัพธ์ : ภำคประชำชนมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวัง และติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนของ

เจ้ำหนำ้ที ่

 

 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้  มีส่วน

ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
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ล าดับที่ ๑ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

   “ปรับปรุงศูนย์ขอ้มูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้มปีระสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตำมมำตรำ  9  แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ. 2540  บัญญัติให้

หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ให้ประชำชนเข้ำ

ตรวจดูได้ ณ  ที่ท ำกำรของหน่วยงำนของรัฐ  โดยเรียกสถำนที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรและให้บริกำรว่ำ  

“ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร”  โดยมีเจตนำรมณ์ให้ประชำชนมีโอกำสอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรได้รับข่ำวสำรเกี่ยวกับกำร

ด ำเนนิกำรตำ่งๆ ของรัฐ 

  ดังนัน้  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

บ้ำนเพชรจึงได้ให้มีสถำนที่ส ำหรับประชำชนเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรซึ่งได้รวบรวมไว้   โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล

ข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรให้บริกำร  ณ  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  

โดยมี  เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ  ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำ

ตรวจดูได้เพื่อประชำชนจะได้สำมำรถรับรู้สทิธิและหนำ้ที่ของตนอย่ำงเต็มที่ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิ

ทำงกำรเมอืงได้โดยถูกต้องตรงกับควำมเป็นจรงิ ในกำรรักษำประโยชน์ของตนตอ่ไป 
 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วนถูกต้องและไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง  

  3.2 เพื่อเพิ่มช่องทำงให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ศูนย์ขอ้มูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจ ำนวน  1  แห่ง 

 

 

 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  (ภำยในห้องส ำนักงำนปลัด

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 
 

6. วิธีด าเนินการ 
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  6.1 มีกำรจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและจัดสถำนที่ใหป้ระชำชนเข้ำตรวจดูข้อมูล 

  6.2 มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหนำ้ที่ผู้รับผดิชอบเป็นปัจจุบัน 

  6.3 มีกำรจัดวำงเอกสำรข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล  กำรบริหำรงบประมำณ 

กำรเงิน  กำรจัดหำพัสดุ  กำรค ำนวณรำคำกลำง  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำรที่

กฎหมำย  ระเบียบ  กฎข้อบังคับที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและ

ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตำมรำยกำรที่ก ำหนด 

  6.4 มกีำรจัดประชุมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  เกี่ยวกับกำรปฏิบัติ

ตำม  พระรำชบัญญัติข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร  พ.ศ. 2540 
  6.5 มีกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ. 

2540 

  6.6 มีบริกำรอินเตอรเ์น็ตส ำหรับใหบ้ริกำรประชำชนทั่วไป 

  6.7 มีกำรจัดเก็บสถิตผิูม้ำรับบริกำรและสรุปผลเสนอผู้บริหำร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  จ ำนวนศูนย์ขอ้มูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
 

 

 

 

ล าดับที่ ๒ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

   จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  9  แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ. 2540           

ซึ่งบัญญัติไว้ว่ำภำยใต้บังคับมำตรำ  14  และมำตรำ  15  หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของ

รำชกำรอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้  ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร
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ก ำหนดและเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรำชกำรที่ดี  พ.ศ. 2546  เรื่อง  หลักธรรมำภิบำล  

ควำมโปร่งใส  กำรมสี่วนรว่ม  สำมำรถตรวจสอบได้ 
 

3. วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย  จึงจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

  2. เพื่อให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดู   ศึกษำ  ค้นคว้ำ  

ตลอดจนเผยแพร ่ จ ำหนำ่ย  จำ่ยแจก  รวมทั้งปฏิบัติหนำ้ที่ให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ 

  3. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้ับประชำชนในกำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำร  ดังนี้ 

   3.1 ข้อมูลขำ่วสำรที่ลงพมิพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ 

   3.2 ข้อมูลขำ่วสำรที่ตอ้งจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ 

   3.3 ข้อมูลขำ่วสำรอื่น 

   3.4 ข้อมูลขำ่วสำรสว่นบุคคล 

4. เป้าหมาย 

  1. คู่มอืกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริหำรข้อมูลข่ำวสำร  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจ ำนวน  1  เล่ม 

  ๒. แบบค ำรอ้งขอตรวจดูข้อมูลขำ่วสำร 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ภำยในส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัด

ชัยภูม ิ
 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 

  6.๑ จัดท ำร่ำงคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  เสนอต่อผู้บริหำร    

เพื่อพิจำรณำอนุมัต ิ

  6.๒ จัดท ำรำ่งแบบค ำรอ้งขอตรวจดูข้อมูลขำ่วสำร  เสนอต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

  6.๓  เมื่อผู้บริหำรอนุมัตแิล้ว  แจ้งเวียนใหเ้จ้ำหนำ้ที่ภำยในหนว่ยงำนทรำบ 

 
 

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภำคม  25๖๐  เป็นต้นไป  ณ  ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

เพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

8. งบประมาณ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
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9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ๑. มีกำรจัดระบบข้อมูลขำ่วสำรที่ครบถ้วน  ไว้ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน 

  ๒. มีประชำชนขอตรวจดูขอ้มูลข่ำวสำรทำงรำชกำร 
 

ล าดับที่ ๓ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม  “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

   คุณธรรม  จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมำภิบำลที่หน่วยงำนภำครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้

เกิดกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภำพและประสิทธิภำพ  ซึ่งรวมไปถึงควำมโปร่งใสกำร

ท ำงำน       ที่จ ำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงำน  โดยเฉพำะหน่วยงำนภำครัฐ  โดยหนึ่งในแนวทำงที่จะช่วยให้เกิด

ควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนคือกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร  ตำมที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 

2560  มำตรำ  41  บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิกำรรับรู้หรือรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรว่ำ  บุคคลและ

ชุมชนย่อมมีสิทธิ  (1)  ได้รับทรำบและเข้ำถึงข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยงำนของรัฐ  

ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ  และตำมพระรำชบัญญัติขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ. 2540  ได้ระบุหลักกำรและ

เหตุผลของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรว่ำในระบอบประชำธิปไตย  กำรให้ประชำชนมีโอกำส

กว้ำงขวำงในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  ของรัฐเป็นสิ่งจ ำเป็น  เพื่อที่ประชำชนจะ

สำมำรถแสดงควำมคดิเห็นและใช้สทิธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องมำกยิ่งขึน้ 

   กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรให้ประชำชนรับรู้อย่ำง

ถูกต้อง  รวดเร็วจำกกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ  จึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนกำร

ด ำเนนิงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

   ดังนั้น  เพื่อเสริมสร้ำงให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนมำก

ยิ่งขึ้น  จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรม  น ำควำมโปร่งใสสู่องค์กร  เพื่อให้บุคลำกรของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรและ

เรียนรู้เรื่องคุณธรรม  จรยิธรรม  และควำมโปร่งใส  และเมื่อเกิดควำมเข้ำใจแล้วจะสำมำรถขยำยผลบอกต่อไป

ยังผู้ใกล้ชิด สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับภำคประชำชนให้มีควำมเข้มแข็ง

ยิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
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   เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีคุณธรรม  จริยธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรท ำงำนและมีควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร

ของรำชกำร   พ.ศ. 2540 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ผูเ้ข้ำร่วมอบรม   จ ำนวน  80  คน 

  ผลกำรเรียนรู้เฉลี่ย  ร้อยละ  80 

  ผูเ้ข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจ ร้อยละ  80 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

6. วิธีด าเนินการ 

  ขั้นตอนที่ 1  ส ำรวจควำมต้องกำรอบรม 

  ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบหลักสูตร 

  ขั้นตอนที่ 3  ด ำเนนิกิจกรรม 

  ขั้นตอนที่ 4  วัดผลควำมรู้ 

  ขั้นตอนที่ 5  ติดตำมและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งำนนิติกำร  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  

จังหวัดชัยภูม ิ 

 

 

  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 จ ำนวนผูเ้ข้ำร่วมอบรม 

  10.2 ร้อยละของผลกำรเรียนรู้เฉลี่ย 

  10.3 ร้อยละควำมพึงพอใจของผูเ้ข้ำร่วมกิจกรรม  
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ล าดับที่ ๔ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ  “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ. 2540  มำตรำ  7  และมำตรำ 9 

ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจะต้องจัดให้มกีำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆ  ของหน่วยงำน  เช่น  โครงสร้ำงและกำร

จัดองคก์ร  อ ำนำจหน้ำที่  แผนงำน  โครงกำรและอื่นๆ 

  ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจึงได้จัดท ำมำตรกำร  “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่

ส ำคัญและหลำกหลำย”  ขึ้น  เพื่อให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และเข้ำถึง

ข้อมูลตำมภำรกิจหลักขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรได้ง่ำยและสะดวกมำกขึ้น 
 
 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อให้มกีำรเผยแพรข่้อมูลขำ่วสำรที่ส ำคัญและเข้ำถึงง่ำย 

  3.2 เพื่อให้มกีำรเผยแพรข่้อมูลขำ่วสำรที่หลำกหลำย 

  3.3 เพื่อให้ประชำชนหรอืผูร้ับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงขอ้มูลข่ำวสำรได้สะดวกมำกยิ่งขึน้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  มีข้อมูลประเภทต่ำงๆ  เผยแพร่ต่อประชำชนในพื้นที่  และเข้ำถึงได้โดยสะดวกมำกกว่ำ  10 

ประเภทขึ้นไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

6. วิธีด าเนินการ 

  จัดให้มขี้อมูลขำ่วสำรประเภทต่ำงๆ  เผยแพร่ใหป้ระชำชนทั้งในและนอกพืน้ที่  ได้แก่ 

๑) แผนพัฒนำท้องถิ่น        

๒) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

๓) แผนกำรด ำเนินงำน       

๔) แผนอัตรำก ำลัง 

๕) แผนกำรจัดหำพัสดุ        

๖) ประกำศสอบรำคำ/ประกวดรำคำ 

๗) สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   

๘) ข้อมูลรำยรับและรำยจ่ำย 

๙) งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน    

๑๐)  รำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรท้องถิ่น 
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๑๑)  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี   

๑๒)  รำยงำนผลคะแนนกำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร 

๑๓)  ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  จ ำนวนข้อมูลขำ่วสำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ 
 

ล าดับที่ ๕ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

    กิจกรรม  “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง  พัสดุ  และทรัพย์สินของ

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชรและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 

   กำรบริหำรงำนรำชกำรในปัจจุบัน  ภำคประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและมีบทบำทอย่ำงมำกใน

กำรบริหำรงำนของรำชกำรส่วนท้องถิ่นในด้ำนต่ำงๆ  กำรบริหำรงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นต้องสำมำรถ

ตรวจสอบได้ ต้องมีควำมโปร่งใส  ต้องให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลขำ่วสำร  ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ  เพื่อ

เป็นกำรป้องกันมิใหเ้กิดกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภำครัฐและภำคประชำชน 
 

3. วัตถุประสงค ์

   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในกำรปฏิบัติงำนให้ประชำชนได้รับรู้   เพื่อประชำสัมพันธ์กำร

ปฏิบัติงำนของภำครัฐเพื่อส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริต

ประพฤติมิชอบในภำครัฐเสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรติดตำมและตรวจสอบกำรทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภำครัฐให้มคีวำมเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ  และกลไกในกำรป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดกำรทุจริต  หรือ

กำรปฏิบัติหนำ้ที่โดยมิชอบในภำครัฐ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชำชนภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
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  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

6. วิธีด าเนินการ 

  เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงบประมำณ  รำยกำรบัญชีรับจ่ำยเงินประจ ำปี  และกำรจัดซื้อ     

จัดจ้ำง  จัดหำพัสดุต่ำงๆ  รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรช ำระภำษีท้องถิ่น  และกำรรับเรื่องร้องเรียน

ทำงด้ำนกำรเงินกำรคลัง  ผ่ำนทำงเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรและปิดประกำศข้อมูล

ดังกล่ำวที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญของทำงรำชกำร  ประชำชนมีโอกำสได้ตรวจสอบกำร

บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ท ำให้ลดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีควำมโปร่งใสในกำร

ปฏิบัติงำน 
 

ล าดับที่ ๖ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเพชร 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ. 2540  มำตรำ  7  และมำตรำ  9 

ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจะต้องจัดให้มกีำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆ  ของหน่วยงำน  เช่น  โครงสร้ำงและกำร

จัดองคก์ร  อ ำนำจหน้ำที่  แผนงำน  โครงกำรและอื่นๆ 

  ดังนัน้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจึงได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรเผยแพร่

ข้อมูลที่ส ำคัญๆ  ของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงที่หลำกหลำย  เพื่อให้กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้ำหมำย  ได้แก่  หน่วยประชำสัมพันธ์  ณ  ที่ท ำกำรของหน่วยงำน  เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสังคม     

(Social Media)  หมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ  กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  โทรทัศน์  วิทยุ  สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  ทั้งนี้  เพื่อให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และเข้ำถึง

ข้อมูลตำมภำรกิจหลักขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรได้งำ่ยและสะดวกมำกขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อให้มช่ีองทำงกำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรของหน่วยงำนที่หลำกหลำย 

  3.2 เพื่อให้ประชำชนหรอืผูร้ับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น 

  3.3 เพื่อให้มช่ีองทำงในกำรรับเรื่องรอ้งเรียนที่เข้ำถึงประชำชนได้ง่ำย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลขำ่วสำรของหน่วยงำน  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  7  ช่องทำง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

6. วิธีด าเนินการ 

  จัดให้มแีละเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  ได้แก่ 

๑. บอร์ดประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

๒. บอร์ดประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรที่อยู่ตำมชุมชน/หมู่บ้ำน 

   ๓. ประกำศเสียงตำมสำย/วิทยุชุมชน/หอกระจำยข่ำว/หนว่ยประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

๔. ศูนย์ขอ้มูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประจ ำ 

๕. จัดส่งเอกสำรเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี 

๖. ประชำสัมพันธ์ขอ้มูลกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำน  ผำ่นสื่อมวลชน/กำรจัดแถลงขำ่ว 

๗. หนังสือพมิพ์หรอืวิทยุท้องถิ่น 

   ๘. ประกำศผ่ำนเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค  ของอปท. 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ทุกส่วน/กอง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  จ ำนวนช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลขำ่วสำรของหน่วยงำน 

 

 

ล าดับที่ ๗ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  ในภำวะสังคมปัจจุบัน  ควำมเจรญิก้ำวหน้ำด้ำนวิชำกำร  และเทคโนโลยีต่ำงๆ  ก้ำวหน้ำไปมำก

เครื่องมือสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ  ที่ทันสมัย  และมีประสิทธิภำพสูง  กำรน ำเอำเทคโนโลยีต่ำงๆ  เข้ำมำใช้

ในกำรด ำเนินงำนผ่ำนสื่อกำรประชำสัมพันธ์  เพื่อให้บรรลุผลส ำเร็จ  และรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยเฉพำะกำรสรุป

เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจได้ง่ำยในช่วงระยะเวลำสั้นๆ  หรือช่วงระยะเวลำอันจ ำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐำน  

สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ  และน่ำสนใจให้กับกิจกรรม/โครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ให้สำมำรถมองเห็น

ภำพหรอืเห็นควำมเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ  ได้ชัดเจนถูกต้อง  ฉะนั้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ

ประชำชนต้องกำรให้ประชำชนเข้ำถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จึงจ ำเป็นต้อง

พิจำรณำในกำรเลือกสื่อให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์นั้นๆ  กำรใช้สื่อเทคนิคและวิธีกำรเป็นอย่ำงไรบ้ำง  ในแต่

ละขัน้ตอนที่ต่ำงกันเป็นสิ่งส ำคัญ  ทั้งนีเ้พื่อให้ประชำชนยอมรับและให้ควำมร่วมมือสนับสนุน  ซึ่งจะมีผลต่อกำร

พัฒนำตำมภำรกิจ  บทบำท หน้ำที่  อย่ำงโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ประชำชนได้รับทรำบ    

โดยผ่ำนทำงสื่อประเภทต่ำงๆ  ได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่ำนทำงจดหมำย

อิเล็กทรอนิกส์ 

  2. เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้เกิดกำรเรียนรู้  รับรู้และเข้ำใจในภำรกิจกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลอย่ำงถูกต้องและโปร่งใส 

  3. เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมสี่วนร่วมและรับผดิชอบในภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  4. เพื่อให้เกิดควำมหวงแหนและภำคภูมใิจในท้องถิ่นของตน 

  5. เพื่อน ำเสนอผลงำน/โครงกำรโดดเด่น  ให้เป็นที่ทรำบกันอย่ำงแพร่หลำย 

4. เป้าหมาย 

  เพื่อผลิตสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่ภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรให้ประชำชน

โดยทั่วไปทรำบอย่ำงกว้ำงขวำง 

  4.1 จัดท ำวำรสำรรำยงำนประจ ำปี  

  4.๒ จัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และคู่มอืกำรให้บริกำรประชำชน 

  4.๓ จัดท ำคู่มอืส ำหรับประชำชน 

  4.๔ ป้ำยประชำสัมพันธ์ 

  4.๕ เสียงตำมสำย 

  4.๖ อื่นๆ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 เสนออนุมัติโครงกำร 

  6.2 ด ำเนินกำรประชุม 

  6.3 มอบหมำยงำน/จัดท ำกำรร่วมน ำเสนอร่ำงรูปแบบ 

  6.4 ผลติสื่อประเภทต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรูอ้ย่ำงเหมำะสมตำมภำรกิจ 

  6.5 ติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรโดย

ก ำหนดตัวช้ีวัด ดังนี้ 

  - ประชำชนได้รับทรำบเข้ำใจถึงบทบำท  ภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรและมี

ควำมพึงพอใจในสื่อเอกสำรในกำรประชำสัมพันธ์  ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 60 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 

ล าดับที่ ๘ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

   การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรเป็นหน่วยงำนภำครัฐที่เน้นกำรให้บริกำรประชำชน  และมี

เป้ำหมำยให้มีกำรบริกำรประชำชนในด้ำนต่ำงๆ  ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว  มีประสิทธิภำพ  และ

เกิดประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำรโดยตรง  โดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรอย่ำง

สะดวกรวดเร็ว  และลดภำระของประชำชนเป็นส ำคัญ 
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  ดังนั้น  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก

และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจึงมีกำรจัดตั้งศูนย์รับ

เรื่องรำวร้องทุกข์เพื่อไว้ส ำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   จำกประชำชนที่ได้รับควำมเดือดรอ้นต่ำงๆ 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อรับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่  และจะได้แก้ไขปัญหำได้อย่ำง

ถูกต้องหรอืน ำมำเป็นข้อมูลในกำรท ำแผนงำนโครงกำรแก้ไขปัญหำต่อไป 

  3.2 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่มำติดตอ่รำชกำร  ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล 

  3.3 เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับ

ประชำชนในพื้นที ่

 

 

 

4. เป้าหมาย 

  ให้บริกำรรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์  จำกประชำชนในพื้นที่ที่ได้รับควำมเดือดรอ้นร ำคำญหรือผู้

มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง  โดยกำรปฏิบัติรำชกำรต้องสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ  สำมำรถด ำเนินกำร

แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  สร้ำงควำมเชื่อมั่นไว้วำงใจ  รวมถึงตอบสนองตำมควำมคำดหวัง/ควำม

ต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำร  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำงกันได้อย่ำง

เหมำะสมและ     มีกำรจัดเตรยีมระบบกำรแก้ไขหรือบรรเทำปัญหำและผลกระทบใดๆ  ที่อำจจะเกิดขึ้นตำมมำ

ได้ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

 

๖. วิธีด าเนินการ 

  5.1 จัดท ำค ำสั่งแตง่ตัง้เจำ้หนำ้ที่ผู้รับผดิชอบรับเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 

  5.2 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่องทำงในกำรร้องทุกข์/รอ้งเรียน 

  5.3 น ำเรื่องเสนอคณะผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อแก้ไขปัญหำตำม

ควำมจ ำเป็นและเร่งดว่น 

  5.4 แจ้งผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้รอ้งทรำบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 



              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565  87 
              องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

  ให้บริกำรในวัน  เวลำรำชกำรวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น.  โดย

ช่องทำงรอ้งทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 

  ๗.1  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

  ๗.2 ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0-4400-0239  ทำงโทรสำรหมำยเลข 0-4400-0214   

  ๗.3 ทำงเว็บไซต์  http://www.kokkrabuang.go.th  หรอืทำงไปรษณีย์ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 มีสถิติจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ประจ ำสัปดำห์/ประจ ำเดือน  ท ำให้เห็นว่ำ

ประชำชนได้มีสว่นร่วมในกำรสอดส่องดูแลสังคมและกำรอยู่รว่มกัน  แสดงให้เห็นถึงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชน

มสี่วนรว่มในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

  10.2 สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมเรื่องที่ประชำชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

  10.3 แจ้งผลกำรด ำเนนิกำรให้ผู้รอ้งเรียนทรำบภำยใน  5  วัน 
 

ล าดับที่ ๙ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

    โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนท่ีบรกิารด้วยใจรับใช้ประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรเป็นหน่วยงำนภำครัฐที่เน้นกำรให้บริกำรประชำชน  และมี

เป้ำหมำยให้มีกำรบริกำรประชำชนในด้ำนต่ำงๆ  ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว  มีประสิทธิภำพ  และ

เกิดประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำรโดยตรง  โดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรอย่ำง

สะดวกรวดเรว็และลดภำระของประชำชนเป็นส ำคัญ 

  ดังนัน้  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรประชำชนเป็นไปอย่ำงตอ่เนื่องและเป็นกำรให้บริกำรใน

เชงิรุก  จึงได้จัดท ำโครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคลื่อนที่บริกำรด้วยใจรับใช้ประชำชน  เพื่อส ำรวจควำม

ต้องกำรของประชำชนตำมครัวเรือนว่ำต้องกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำเนินกำรให้บริกำรในด้ำนใดบ้ำง  

และให้บริกำรงำนด้ำนต่ำงๆ  ซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่  อำจด ำเนินกำรดว้ยตนเองหรอืร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย

เน้นให้บริกำรฟรีแก่ประชำชน  หรือหำกจ ำเป็นต้องคิดว่ำบริกำรก็ให้คิดในอัตรำถูกที่สุด  เพื่อให้ประชำชน

เดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับกำรประชุมเวทีประชำคมท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค ์
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  3.1 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนโดยไม่ต้องเดินทำงมำรับบริกำร   ณ  ที่ท ำกำร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซึ่งอำจเสียค่ำใช้จ่ำยหรอืเสียเวลำเพิ่มขึ้น 

  3.2 เพื่อรับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่  และจะได้แก้ไขปัญหำได้อย่ำง

ถูกต้องหรอืน ำมำเป็นข้อมูลในกำรท ำแผนงำน  โครงกำรแก้ไขปัญหำต่อไป 

  3.3 เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับ

ประชำชนในพื้นที ่
 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

   น ำบริกำรในหน้ำที่ของทุกส่วนงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ออกไปให้บริกำรแก่

ประชำชนหมุนเวียนชุมชนต่ำงๆ  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมดร่วมกับกำรประชุมเวทีประชำคมท ำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ด ำเนินโครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคลื่อนที่ร่วมกับกำรประชุมเวทีประชำคมท ำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
 

6. วิธีด าเนินการ 

  1. จัดท ำรำ่งโครงกำรเสนอคณะผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ 

  2. จัดหำงบประมำณเพื่อสนับสนุนโครงกำรให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย 

  3. ประสำนงำนกับทุกกองทุกฝ่ำย  เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงำนในหน้ำที่ที่จะน ำไปให้บริกำร

แก่ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรทั้งหมด 

  4. ก ำหนดสถำนที่  วัน  เวลำ  ในกำรออกให้บริกำรเคลื่อนที่   (ร่วมกับกำรประชำคมท ำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น) 

  5. ประสำนงำนกับทุกส่วนงำน 

  6. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบล่วงหน้ำทำงเสียงตำมสำย  

  7. น ำกิจกรรมงำนในหน้ำที่ออกบริกำรประชำชน 

  8. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ   
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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  10.1 มีสถิติจ ำนวนประชำชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตต ำบลบ้ำนเพชร  ซึ่งได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

ได้รับบริกำรที่สะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  พร้อมทั้งได้รับทรำบนโยบำยต่ำงๆ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

บ้ำนเพชรอย่ำงทั่วถึง 

  10.2 ประชำชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตต ำบลบ้ำนเพชร  มีโอกำสได้แสดงควำมคิดเห็นโดยมี

เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่วมรับฟัง  ทั้งในเรื่องกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

และควำมตอ้งกำรดำ้นสำธำรณูปโภคของประชำชน 

 

 

 
 

ล าดับที่ ๑๐ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

   กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจรงิให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ในกำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   เป็นสิ่งส ำคัญเพรำะกำรปฏิบัติหน้ำที่

รำชกำรทุกครั้งจะต้องมีกำรตรวจสอบ  กลั่นกรองกำรใช้อ ำนำจ  โดยกำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนได้รับทรำบ

ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมำยที่ถูกต้อง  และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย  เมื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอนเรื่องกำรร้องเรียน

ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจง้ผู้รอ้งรับทรำบโดยเร็วไม่เกิน  15  วันท ำกำร 
 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อปฏิบัติตำมระเบียบ  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดลดปัญหำทุจรติ 

  3.2 เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงถูกต้องโดยกำรน ำข้อเสนอแนะจำกหน่วย

ตรวจสอบมำปฏิบัติ 

  3.3 เพื่อให้ผู้รอ้งได้รับทรำบขั้นตอนของกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภำค

ประชำชนรว่มตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของทำงรำชกำร 
 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 

  ผูร้้องเรียนร้องทุกข์ทุกรำย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

6. วิธีการด าเนินการ 

  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจง้ผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท ำกำร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 กำรปฏิบัติหนำ้ที่รำชกำรถูกต้องตำมระเบียบ  กฎหมำย  เป็นธรรมกับทุกฝ่ำย 

  10.2 ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนกำรรอ้งเรียนรอ้งทุกข์ 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ล าดับที่ ๑๑ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเพชร 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2548  หมวด  1  องค์กรจัดท ำแผนพัฒนำ  ข้อ  7  (2)  และข้อ  9  ก ำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้ำงของ

องค์กรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมกำร 

  ดังนั้น  เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีองค์กรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรโดยงำนนโยบำย

และแผน  จงึแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรขึน้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรและตัวแทนประชำชนจำกทุก

ภำคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนเพชรและแผนพัฒนำสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรให้สอดคล้องกับประเด็นหลักกำร

พัฒนำ   ที่ประชำคมและคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดด้วยควำมถูกต้อง  โปร่งใส  

และสุจรติ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  ๑  คณะ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

 

 
 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรชุมชน  เพื่อคัดเลือกผูแ้ทนประชำคมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรบำงต ำแหน่ง 

ในปัจจุบันจะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  2  ปี  ตำมที่ระเบียบฯ ก ำหนด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร       

จึงต้องด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลในต ำแหน่งดังกล่ำวมำด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแทนกรรมกำรฯ ที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2558  หมวด  1  

องค์กรจัดท ำแผนพัฒนำ  ข้อ  7  (2)  และข้อ  9  ที่ก ำหนด 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งำนนโยบำยและแผน  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรเพื่อเป็นองค์กรในกำรยกร่ำงหรือจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลและร่ำงแผนพัฒนำสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนำในกำรพัฒนำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรควำมต้องกำรของประชำคมและชุมชนในเขตต ำบลบ้ำนเพชร  ด้วยควำม

ถูกต้อง  โปร่งใส  สุจรติ  และให้ควำมส ำคัญในกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต 
 

ล าดับที่ ๑๒ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
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2. หลักการและเหตุผล 

   ด้วยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ในฐำนะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  ซึ่งเป็นกระบวนกำรวัดผลกำรบริหำรและ

ปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ว่ำสัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำยหรือไม่  ตลอดจนเป็นกำรตรวจสอบ

กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เพื่อน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุง  แก้ไข  

ส่งเสริม  พัฒนำ  ขยำยหรอืยุติกำรด ำเนนิภำรกิจตำ่งๆ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต่อไป 

  ดังนั้น  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  9(3)  และมำตรำ  45  แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำ

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจึงได้

จัดท ำกิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรขึน้ 

  เพื่อให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีกำร

ขับเคลื่อนอย่ำงเป็นรูปธรรม  ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำรลด

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  และกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  เพื่อ

ประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วธิีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี และให้ค ำนึงถึงกำรมีสว่นร่วมของประชำชน

ในกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์

และวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด 
 

 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร 

  3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรและเป็นกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตในกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

  3.3 เพื่อด ำเนนิงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของผูบ้ริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะท ำงำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ประสำนกับส่วนรำชกำรและหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 

  6.2 จัดท ำโครงกำรและขออนุมัตโิครงกำร 

  6.3 จัดท ำประกำศประชำสัมพันธ์กำรด ำเนนิโครงกำร 
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  6.4 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร(ตำมหนังสือสั่งกำร ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 

11 ก.พ. 2558) จ ำนวน  7  คน  ประกอบด้วย 

  (1) ผูแ้ทนชุมชนองค์กรภำคประชำชน ภำคเอกชน  2  คน 

  (2) ผูแ้ทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล           2  คน 

  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 

  (4) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

  (5) หัวหนำ้ส ำนักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ให้คณะกรรมกำรฯ ด ำเนนิกำรดังนี้ 

   1) ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

  2) ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปีละ  2  ครั้งเป็นอย่ำงน้อย

แล้วเสนอผลกำรประเมินให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรทรำบ  เพื่อน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำใช้ใน

กำรปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนำ  ขยำยหรอืยุติกำรด ำเนินภำรกิจตำ่งๆ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

   3) จัดท ำแบบประเมินผลและแบบรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล ส ำหรับผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

   4) ด ำเนนิกำรเรื่องอื่นๆ  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมอบหมำย 

  6.5 ประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

รำชกำร 

  6.6 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

  6.7 กำรด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

  6.8 จัดท ำแบบสอบถำมวัดควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ   ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พร้อมตัวช้ีวัด 

  6.9 กำรตดิตำมและประเมินผล 

  6.10 กำรจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ  แล้วรำยงำนให้ผู้บริหำรพิจำรณำทรำบ

ปรับปรุงด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำน

มำ 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินก าหนด 
 

ล าดับที่ ๑ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

   กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

   ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  

พ.ศ. 2544  ก ำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในที่ได้ก ำหนดไว้  รำยงำนต่อผู้ก ำกับ

ดูแลและคณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดิน  อย่ำงนอ้ยปีละหนึ่งครัง้  ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิน้ปีงบประมำณ 

  ดังนัน้  เพื่อให้กำรปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตำมที่ระเบียบฯ  ก ำหนด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

บ้ำนเพชร   จึงได้มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนดเป็น

ประจ ำทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  ระดับองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล 

  3.2 เพื่อสรุปรำยงำนผลกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ทรำบตำมแบบที่ระเบียบฯ  ก ำหนด 

  3.3 เพื่อรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในต่อผู้ก ำกับดูแลและ

คณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ  ตำมก ำหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ส่วนรำชกำร/กอง  ทุกหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส่วนรำชกำร/กอง  ทุกหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
 

6. วิธีด าเนินการ 
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  1. แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตดิตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  ระดับองค์กร 

  2. แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตดิตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  ระดับหนว่ยงำนย่อย 

  3. ผูบ้ริหำรมหีนังสือแจง้ให้ทุกส่วนรำชกำรตดิตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

  4. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  ระดับหน่วยงำนย่อย ด ำเนินกำร

ประเมินองค์ประกอบ  ตำมแบบ ปย.1 และประเมินผลกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในตำมแบบ ปย.2 

  5. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร ด ำเนินกำรรวบรวม  

เพื่อจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน  ตำมระเบียบฯ ข้อ 6  ระดับองค์กร  และน ำเสนอผู้บริหำร พร้อมจัดส่ง

รำยงำนให้ผู้ก ำกับดูแลและคณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส่วนรำชกำร/กอง ทุกหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 บุคลำกรมีควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

  10.2 ลดโอกำสควำมผิดพลำด ป้องกันและลดควำมเสี่ยงตอ่กำรปฏิบัติงำน 

  10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและประชำชนโดยรวม 
 

ล าดับที่ ๒ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 

   กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลังเป็นกำรท ำงำนที่ต้องอำศัยระเบียบกฎหมำย   หนังสือสั่งกำร  

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี  วิธีกำรท ำงำนต้องอยู่ในกรอบ  และต้องมีระบบกำรบริกำรที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  

ประชำชนหรือผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจสร้ำงควำมสะดวกให้แก่ประชำชนมำกที่สุดถูกต้องทั้ งระเบียบ

กฎหมำย  ข้อเท็จจริง    ไม่มขี้อผิดพลำดบริกำรดว้ยควำมเสมอภำคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส

ในกำรปฏิบัติงำน  กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังเกิดควำมโปร่งใสไม่เกิดกำรทุจริตคอร์รัปช่ันมีกำรท ำงำนมี

กระบวนกำรที่โปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบได้  รำยงำนกำรเงินจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกไม่พบ

ข้อบกพร่อง มีกระบวนกำรทำงกำรคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชำชน 
 

3. วัตถุประสงค ์
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  3.1 เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ 

  3.2 กำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถซักถำมและตรวจสอบ

ได้ 

  3.3 ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  3.4 ในกำรบริหำรจัดกำรต้องท ำอย่ำงเปิดเผยสำมำรถตรวจสอบได้   จึงต้องมีกำรปรับปรุง

แก้ไขกำรท ำงำนขององค์กรใหม้ีควำมโปร่งใส  สำมำรถเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร  เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถ

ตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชำชนในเขตต ำบลบ้ำนเพชร 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

6. วิธีด าเนินการ 

  จัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบอื่นๆ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำร

เบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชำชนทรำบ  ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรภำยใน

เก้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปี  และจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

ก ำหนด  เพื่อน ำเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น  และประกำศส ำเนำรำยงำนดังกล่ำวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชำชนทรำบ

ทุกสำมเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 และด ำเนินกำรอย่ำงตอ่เนื่อง 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 มีกำรพัฒนำกำรบริหำรด้ำนกำรเงนิกำรคลังและงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  10.2 มีกำรเบิกจ่ำยถูกต้อง  รวดเร็ว  เกิดควำมประหยัด 

  10.3 มีกำรเสริมสรำ้งกำรมีสว่นร่วมของประชำชนในพื้นที่หรือผูร้ับบริกำร 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
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ล าดับที่ ๓ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา

ท้องถ่ิน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

   ในกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมำย  ระเบียบ  ประกำศ  ค ำสั่ง  

เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ  ที่สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นได้รับกำรเลือกตั้งมำจำกประชำชน

ต้องรู้และยึดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่  กำรด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด ปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำไม่ได้เกิด

จำกเรื่องขำดควำมรอบคอบ  ควำมช ำนำญ  ประสบกำรณ์  หรือขำดควำมรู้  กฎหมำย  ระเบียบ  ประกำศ  

ค ำสั่ง  เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ  ที่มักมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่ำนั้น  หำกแต่เกิด

จำกควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือกำรตีควำมข้อกฎหมำย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์  เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่ำงผิดๆ  

ส่งผลให้สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น โดยเฉพำะผู้บริหำรท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท ำผิดกฎหมำย  

ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  และท ำให้กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนหรือกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นขำดประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  ส่งผลให้กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่ำช้ำ  เพรำะ

ไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง  จำกปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้นจึงจ ำเป็นที่สมำชิกสภำ

ท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจระเบียบกฎหมำยค ำสั่ง  และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ  ที่ส ำคัญ

และเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภำพและเกิดผลดีต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับกำรกระท ำผิด

กฎหมำยหรือถูกตรวจสอบ 

  ดังนั้น  เพื่อให้ผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรเพิ่มพูนควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  มีควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน   มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมิให้ด ำเนินกิจกำรที่เป็นกำร

ขัดกันระหว่ำงประโยชนส์่วนบุคคลและประโยชน์สว่นรวมตำมมำตรำ  100  แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ  และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของ

รัฐเรื่องกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ตำมมำตรำ  103  แห่งกฎหมำยประกอบ

รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  งำนนิติกำร  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนเพชร  จึงได้จัดท ำโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ  กฎหมำยท้องถิ่น  ผู้บริหำร  และสมำชิก

สภำท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อใหผู้บ้ริหำร  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรเพิ่มพูนควำมรู้ควำม

เข้ำใจระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
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  3.2 เพื่อใหผู้บ้ริหำร  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ิน 

  3.3 เพื่อให้ผู้บริหำร  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

มิให้ด ำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ  100  แห่ง

กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 

  3.4 เพื่อให้ผู้บริหำร  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ในแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรื่องกำรทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ตำม

มำตรำ  103  แหง่กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  4.1 ผูบ้ริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน   4  คน 

  4.2 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน  45  คน  

                 รวม  49  คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดท ำโครงกำร/แผนงำน 

  6.2 ประชำสัมพันธ์โครงกำร  วัน  เวลำ  และสถำนที่ให้แก่ผู้บริหำร  และสมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลเข้ำรับกำรอบรม 

  6.3 อบรมให้ควำมรูโ้ดยวิทยำกร  พร้อมแจกเอกสำรประกอบกำรอบรม 

  6.4 ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนนิกำร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งำนนิติกำร  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  

จังหวัดชัยภูม ิ  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ผู้บริหำร  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรได้เพิ่มพูนควำมรู้ควำม

เข้ำใจระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
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  10.2 ผู้บริหำร  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ิน 

  10.3 ผู้บริหำร  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจมิให้

ด ำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ  100  แห่ง

กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 

  10.4 ผู้บริหำร  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนว

ทำงกำรปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรื่องกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   ตำม

มำตรำ 103  แหง่กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

ล าดับที่ ๔ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำทำงกำรเมือง  เศรษฐกิจ  

และสังคม  ด้วยเหตุผลดังกล่ำวกำรพัฒนำศักยภำพทักษะและควำมรู้ของสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมพร้อมที่

จะรับภำรกิจและกำรจัดบริกำรใหแ้ก่ชุมชนจงึเป็นเรื่องที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง  ประกอบกับกำรให้กำรศึกษำอบรมเป็น

สิ่งส ำคัญประกำรหนึ่งที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรได้ด ำเนินกำร  เพื่อให้สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมรู้

และทักษะด้ำนกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่  รวมถึงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมำยต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย  เพื่อพัฒนำตนเองและสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ให้

เป็นประโยชน์ตอ่กำรปฏิบัติหนำ้ที่ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 

   ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจึงได้มีกำรจัดส่งสมำชิกสภำท้องถิ่นให้เข้ำรับกำร

ฝึกอบรมและศึกษำดูงำนอยู่เสมอ  เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถน ำมำพัฒนำ

องค์กร พัฒนำท้องถิ่น  ให้ท้องถิ่นมคีวำมเจรญิก้ำวหน้ำ 
 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อสรำ้งกำรเรยีนรู้และประสบกำรณก์ำรท ำงำนให้กับสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมเข้ำใจ

ในกำรท ำงำนตำมบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ 

  3.2 เพื่อให้สมำชิกสภำท้องถิ่นได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง  เป็นไปตำม

ระเบียบ  กฎหมำย 

  3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมำชิกสภำท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภำพในกำรพัฒนำท้องถิ่นได้อย่ำงถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรทุกคน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
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  ทั้งในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรและหนว่ยงำนที่จัดฝกึอบรม 
 

6. วิธีการด าเนินการ 

  6.1 งำนบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบหลักสูตรกำรฝึกอบรมทั้งภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

และหนว่ยงำนภำยนอก  เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดส่งสมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำรับกำรอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนำ

แล้วแต่กรณ ี

  6.2 เมื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ด ำเนินกำรเสนอผู้บังคับบัญชำ

เพื่อส่งสมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือเข้ำร่วมประชุม  หรือด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมเองโดยส ำนัก/

กองงำนที่รับผดิชอบ 

  6.3 แจ้งให้สมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรฝึกอบรมเสนอ

ประธำนสภำ  โดยผ่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลบ้ำนเพชร 

   6.4 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลด ำเนินกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมของสมำชิกสภำท้องถิ่น  และ

รำยงำนเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลบ้ำนเพชรทรำบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ   
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์ 

  10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรท ำงำนตำมบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ 

  10.2 สมำชิกสภำท้องถิ่นได้รับกำรเรียนรู้และประสบกำรณก์ำรท ำงำนใหม่ๆ 

  10.3 กำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย 

ตัวชี้วัด 

  จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรได้รับกำรฝึกอบรมและศกึษำดูงำน 
 

ล าดับที่ ๕ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายบริหาร 
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2. หลักการและเหตุผล 

   กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร     

เป็นกลไกส ำคัญที่ใช้ส ำหรับติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร  ซึ่งอ ำนำจในกำร

บริหำรปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง   แต่

ถึงแม้จะเป็นอิสระ  ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

เป็นไปโดยควำมเรียบร้อยและถูกต้อง  เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกัน  นอกจำกจะท ำให้องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล  มีบรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ  ยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร

สำมำรถน ำไปสู่ควำมโปร่งใสในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและลดกำรทุจริต 

   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรจึงได้ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มี

บทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรขึ้น  เพื่อก ำหนดบทบำทของสมำชิกสภำท้องถิ่นในกำร

เป็นหนว่ยตรวจสอบ  โดยใหส้มำชิกสภำร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้  อีกทั้งยังเป็นกำรช่วยลดปัญหำกำรทุจริตได้ 
 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อเป็นกลไกส ำหรับตรวจสอบ  ติดตำม  และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 

  3.2 เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต  สำมำรถตรวจสอบได้ 

  3.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำท  หนำ้ที่ของตนเองมำกขึ้น 
 

4. เป้าหมาย 

  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรทุกคน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

6. วิธีการด าเนินงาน 

  6.1 จัดท ำคู่มอืระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมำชิกสภำท้องถิ่นใช้ส ำหรับกำรประชุม 

  6.2 แต่งตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  เช่น  กำร

แปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติประจ ำปี  กำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  กำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ฯลฯ 

  6.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นตั้งกระทู้ถำมกำรบริหำรงำนในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำทหน้ำที่  และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย

บริหำร 

  10.2 กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ  มีควำมโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ

ต่อต้านการทุจริต 
 

ล าดับที่ ๖ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  คอร์รัปช่ัน  หมำยถึง  กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่สำธำรณะเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้อง  โดยมิชอบด้วยกฎหมำยและศีลธรรม  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหน้ำที่รักษำผลประโยชน์

ของสว่นรวม หำกใช้ต ำแหน่งหนำ้ที่ที่ได้รับมอบหมำยกระท ำกำรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง  ก็ถือว่ำ

มีกำรกระท ำคอรร์ัปชัน่กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร 

  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  และ

สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  (PMQA)  มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพและธรรมำภิบำล

ของหน่วยงำนภำครัฐ  ทั้งนี้  เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำลอันจะท ำ

ให้ประชำชนเกิดควำมมั่นใจศรัทธำ  และไว้วำงใจในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล 
 

3. วัตถุประสงค ์

  สนับสนุนให้ภำคประชำชนรว่มกันเฝำ้ระวังกำรคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะกรรมกำรชุมชนหรอืตัวแทนประชำชนในชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 เชิญคณะกรรมกำรชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำร

คอร์รัปชัน่ 
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  6.2 เชิญคณะกรรมกำรชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปช่ัน

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 คณะกรรมกำรชุมชนมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจเรื่องกำรคอร์รัปช่ันและสำมำรถตรวจสอบ

กำรคอร์รัปช่ันได้ 

  10.2 มีกำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้ำระวังกำร

คอร์รปัช่ันในระดับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

ล าดับที่ ๗ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณพีบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ปัญหำกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงำนภำครัฐได้ส่งผลเสียหำยกับประเทศชำติอย่ำงมำก  

จ ำเป็นที่ทุกภำคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดกำรปัญหำ  โดยกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมเป็น

เครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนต่ำงๆ  ให้เกิดกำรเฝ้ำระวัง  ป้องปรำมกำรทุจริต  ในรูปแบบกำรกระตุ้นให้ทุกภำค

ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหำกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นและมีสว่นร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อให้ประชำชนมสี่วนรว่มในกำรป้องกันกำรทุจริต 

  3.2 เพื่อแสดงเจตนำรมณใ์นกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชำชนในเขตต ำบลบ้ำนเพชร 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
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6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ขออนุมัตจิัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

  6.2 ปิดประกำศประชำสัมพันธ์  ณ  บริเวณหนำ้ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  

  6.3 จัดเจ้ำหนำ้ที่รับผดิชอบรับแจ้งเหตุทำงโทรศัพท์ 

  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ 

  6.5 เสนอผูบ้ริหำรพิจำรณำสั่งกำร 

  6.6 ด ำเนนิกำรปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับกำรรอ้งเรียน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมำณ 

 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  
 

 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต 

  10.2 น ำเรื่องที่ได้รับกำรรอ้งเรียนไปด ำเนนิกำรปรับปรุงแก้ไข 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ พ.ศ.2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น ) มิติ งบประมาณ 

( บาท ) 

ด าเนินการไตรมาส หมายเหต ุ

1 2 3 4 

1 มาตรการแตง่ตัง้ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

3 - √ √ √ √  

2 กิจกรรมการใชบั้ตรคิวในการตดิตอ่ราชการ 2 - √ √ √ √  

3 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม พนักงานสว่น

ต าบล  พนักงานจ้างและสมาชกิองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเพชร 

1 10,000   √   

4 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อสง่เสริมการมสี่วนร่วมของ

ประชาชน 

3 10,000   √   

5 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการจัดซือ้-จัดจ้าง 2 -  √    

6 โครงการฝายมชีวีติ 1 15,000 √ √ √ √  

7 กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 2 -    √  

8 กิจกรรมลดขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน 2 - √     

9 กิจกรรมการประเมินผลการปฏบัิตริาชการขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

3 - √     

10 โครงการพัฒนาความรู้  ความสามารถให้แก่บุคลากร 4 10,000 √ √ √ √  

11 โครงการหมูบ้่านพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 1 10,000 √     

12 กิจกรรมการจัดท างานควบคุมภายใน 4 - √     
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ พ.ศ.2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น ) มิติ งบประมาณ 

( บาท ) 

ด าเนินการไตรมาส หมายเหต ุ

1 2 3 4 

13 มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 2 - √     

14 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 2 - √     

15 มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคัญและหลากหลาย 3 - √     

16 โครงการฝกึอบรม/ศกึษาดูงาน ผู้บริหาร  สมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และ

พนักงานจ้าง 

4 30,000    √  

17 โครงการจัดท าวารสารและแผ่นพมิพร์ายงานแสดงผลการ

ปฏบัิตงิาน 

3 159,200  √ √   

18 กิจกรรมตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 -    √  

19 โครงการฝกึอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน  และพัสด ุ 4 10,000 √     

20 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจรติ 4 - √     

21 โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  18 มนีาคม 2 -  √    

22 กิจกรรม  ประกาศเจตจ านงตอ่ต้านการทุจรติของผู้บริหาร

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 -  √    

23 โครงการปรับปรุงเว็บไซค์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 3 20,000    √  

24 มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองร้องเรียน 3 - √     
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ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น ) มิติ งบประมาณ 

( บาท ) 

ด าเนินการไตรมาส หมายเหต ุ

1 2 3 4 

25 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวประชาธิปไตยและการมี

ส่วนร่วม 

1 20,000 √     

26 มาตรการแตง่ตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนา อบต. 

3 -  √    

27 มาตรการมอบอ านาจอนุมัต ิ อนุญาต  สั่งการ เพ่ือลด

ขั้นตอนการปฏบัิตริาชการ 

2 - √     

28 มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏบัิตริาชการ 2 - √     

29 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารแิละพระราชเสาวนยี ์   

( ปลูกเสริมป่า  การอนุรักษน์้ าและดินปลูกหญ้าแฝก ) 

1 10,000   √   

30 โครงการปกปอ้งสถาบันส าคญัของชาติ 1 10,000 √     

31 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/

ร้องทุกข์รับทราบ 

3 - √ √ √ √  

32 มาตรการจัดท าคู่มอืการป้องกนัผลประโยชนทั์บซ้อน 1 - √     

33 โครงการฝกึอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหาร

แบบูรณาการของผู้น าชุมชนต าบลบ้านเพชร 

4 50,000    √  

34 กิจกรรมให้ความร่วมมอืกับหนว่ยงานตรวจสอบท่ีได้

ด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่เพือ่การตรวจสอบ ควบคุม  

ดูแล  การปฏบัิตริาชการของท้องถิ่น 

2 - √   √  

35 แนวปฏบัิตงิานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบ้านเพชร 

3 - √     
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ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น ) มิติ งบประมาณ 

( บาท ) 

ด าเนินการไตรมาส หมายเหต ุ

1 2 3 4 

36 กิจกรรมยกย่องและเชดิชูเกียรติแก่บุคคลหนว่ยงานองคก์ร

ดีเด่นผู้ท าคุณประโยชนห์รือเข้าร่วมกิจกรรมขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 -  √    

37 มาตรการปรับปรุงศูนยข์้อมูลขา่วสารขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเพชรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3 - √     

38 มาตรการสง่เสริมการปฏบัิตงิานตามประมวลจริยธรรมของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

1 - √     

39 โครงการออกหน่วยบริการประชาชน 3 5,000  √  √  

40 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดภาษีและลดขั้นตอนใน

การให้บริการประชาชน 

1 5,000 √     

41 โครงการส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการ

ให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

2 20,000    √  

42 มาตรการด าเนนิการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนกรณี

บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลว่าทุจรติปละปฏิบัตริาชการตาม

อ านาจหนา้ที่โดยมิชอบ 

2 - √     

43 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ นายก/ปลัด อบต.และ

หัวหน้าสว่นราชการ 

2 - √     

44 กิจกรรมรายงานผลการใชจ้่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 4 -    √  

 



              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565  109 
              องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ พ.ศ.2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น ) มิติ งบประมาณ 

( บาท ) 

ด าเนินการไตรมาส หมายเหต ุ

1 2 3 4 

45 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 3 -  √    

46 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายตามขอ้บัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

2 - √     

47 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใชจ้่ายเงินงบประมาณ 2 - √     

 
 
 
 
 


