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สว่นที่ 3 

 

 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์ สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน  สังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการท่ีจะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมด
ไปได ้ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชัน ทั้งนี้  กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไป
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ  
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับ  หน่วยงานหรือ
องค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กร  
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ได้ต่อไป ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  จึงจัดทํา โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการฯ 



  3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
 3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย  
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  6.4 จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม  
  6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณ   ตั้งไว้  40,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม
และจริยธรรม  
  10.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  10.3 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
  10.4 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล 
         การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแลจัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  จากหลักการและเหตุผล



ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนัก
ถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการ  
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  
  3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมใน
การเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน  
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
         ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ  
        องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. วิธีดําเนินการ  
  จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
       6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเอื้อง บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
           6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่   ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
หรือทําบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
         6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรมและบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
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7. ระยะเวลา ในการดําเนินการ 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณ   ตั้งไว้  40,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน  
  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมใน
การสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล  
        การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทําอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับ
มาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการทํางานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสามารถใช้เป็นหลักฐาน
ในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานด้วยความสําเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ 
ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน อยู่ที่ผลของงานหรือ
อาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทําให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิด การ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร เทศบาลตําบลหาดแพง  เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวัน
ดังกล่าว จึงได้จัดทําสมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความ  รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิด
ประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกที่ดี ในการปฏิบัติงาน ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัด อบต. และพนักงาน     
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ  
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย  
4. เป้าหมาย  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
5. ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  



6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุก
วันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์  
  6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปี  
7. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ  
8. สถานที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
9. ผู้รับผิดชอบ   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย   
  10.2 มีการติดตามผลงานทําให้สามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้  
  10.3 พนักงานจ้างทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
กําหนด 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสําเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้วย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์  ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้องค์กรนั้นๆ  
ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์ การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม 
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าที่และบทบาท
แห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ  เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อ
หน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว 
ย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง จึงได้จัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ตลอดทั้งประชาชน
ทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้
ห่างไกล จากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
  2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง  



  2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  2.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล  
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง อบต.บ้านเอื้อง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. ระยะเวลาการดําเนินงาน  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ  
  6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)  
  6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ  
  6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความ เหมาะสม  
  6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
  6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  
8. งบประมาณ ไมใ่ช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง  
  10.3 ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการ ทํางาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของ  
                   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพื่อกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีก
อย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถู ก ต้ อ ง ดี ง า ม  
ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่ทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและ
จริยธรรมประจําใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี  และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและ ไว้วางใจที่จะเข้ามา
รับบริการที่องค์กรนั้นๆ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  ได้รับการประเมินคัดเลือกจาก
สํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและท่ีดี 
และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจํา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทําโครงการอบรม
คุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  ดังกล่าว
นี้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต  
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
  3.3 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประ โยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง        
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. วิธีการดําเนินการ  
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 
บ้านเอ้ือง  โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูก
และปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม 
และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณ   ตั้งไว้  40,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70  
  ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  เกิดจิตสํานึกที่ดีใน
การต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.บ้านเอื้อง”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอ้ือง  พ.ศ. 2561-2564 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง  วินัย ซึ่งมีการ



กําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน  
ส่วนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง กําหนดให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ดําเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทํา
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือก 
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ 
โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอ้ือง  ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอ้ือง  ได้จัดทํา มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอื้อง” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา ทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง  ผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง เพ่ือให้
การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลําดับ  
  3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับ
องค์กร เจ้าหน้าที่ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ  



  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)  
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์
ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  จึงได้กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ทุจริตขึ้น  เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ  ปราบปรามการทุจริต ระยที่ 3  
(พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตําบล  ตลอดจนพนักงานจ้าง  
  3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล  ตลอดจนพนักงานจ้าง 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสํานึก  
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน    
     การทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น 
การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน
เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ  กระทํา
ทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม  คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตาม โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก ในการ
เป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม่กระทําการใดได้อย่าง
เหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทําทุจริตใน ระบบราชการด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ องค์การบริหาร
ส่ ว น ตํ า บ ล 
บ้านเอ้ือง  จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ  วัฒนธรรมที่ดีในการ 
ต่อต้านการทุจริตขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 



  1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  
  2. เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
  ๓. เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
  4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการกระทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
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4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
5. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
6. งบประมาณ  ตั้งไว้  30,000 บาท  
7. วิธีการดําเนินงาน  
  7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของ เจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
  7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
  7.3 แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
  7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย  
8. สถานที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
  2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตั ว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอํานาจ
หน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ  
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเอ้ือง  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง เพ่ือให้พนักงาน 
ทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง   
มีจิตสํานึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอัน
มั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เป้าหมาย พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   



5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
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6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  6.3 ดําเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.4 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ ตั้งไว้  30,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ผลลัพธ์ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักการและเหตุผล  



   รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้
การป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตและ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่ 
องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ  ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่
เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  จึงได้ตระหนัก
และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้
ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
ที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง   
ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทจุริต คอร์รัปชัน    
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
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6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
  6.2 จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง  
  6.4 จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไข เพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม จากสถานการณ์
ข้างต้น จําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัย
ที่นําสู่การคอร์รัปชัน เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นําไปสู่การทุจริต 
คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง



ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่
เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมใน
การบริหารที่ด้อยพัฒนา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  จึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้
ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากร
ในการทํางานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ  
หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ มีการใช้อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม 
พรรคพวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการและสร้างความเสียหายต่อ
ประเทศชาติและประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอื้อง   

3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ  อันจะนํามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ   
 Conflict of Interest  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
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6. วิธีดําเนินการ  
  6.1.วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  
  6.2 ออกแบบกิจกรรม  
  6.3 จัดเตรียมเอกสาร  
  6.4 ดําเนินการจัดประชุม  
  6.5 สรุปรายงานการประชุม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest 
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ อบต.บ้านเอื้อง   
2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ทําให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล 
อากาศหนาว เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว จึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ 
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ 
พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้นๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  จึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง” เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
สร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ 
กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น 
แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน  
  3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในตําบลบ้านเอื้อง 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน  



  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแก่ประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตพ้ืนที่ อบต.บ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
6. วิธีดําเนินงาน  
   6.1 จัดท ำโครงกำรเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงกำรจำกผู้บริหำรท้องถิ่น  
   6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือ
ปลูกต้นไม ้ 
   6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้หรือจัดท ำหนังสือขอรับพันธุ์ไม้จากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือใช้ใน
โครงการ 
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   6.4 ด ำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในที่สำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนเอื้อง  
   6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   
8. งบประมาณดําเนินการ ตั้งไว้ 30,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
    10.2 ทําให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
    10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    10.4 ทําให้ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง
ความร่มรื่นในชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว  
         พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล  
    ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้
ทําลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมี
จํานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้มีการริเริ่มโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของ  
ประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทย
ให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงาน  
คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่  
พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทําที่อยู่อาศัยและจําหน่าย  
“พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรง
และพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่ สุ ด  ได้ตระหนั กถึ งหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบในการร่วมกันอนุ รักษ์  ฟ้ืนฟ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมในชุมชน  จึ งได้ จั ดทํ าโครงการ ส่ งเสริม  อนุ รักษ์  ฟ้ื น ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ิมมากข้ึน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
บ้านเอื้อง  จํานวน 16 หมู่บ้าน โดย ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และ
พืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น  
   4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  จํานวน 16 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอ้ือง  โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาค
ประชาชนต่างๆ  
   4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง  ผู้นําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 16 หมู่บ้าน ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ 
ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 
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5. พื้นที่ดําเนินการ  
   พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ และแหล่งน้ํา คูคลองในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีการดําเนินงาน  
   6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตาม
โครงการ (กลุ่มรวมทุก ชุมชน)  
    6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจํา
ชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ ชุมชน)  
   6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน (กลุ่มย่อย
แต่ละชุมชน)  
   6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม่น้ํา   
คูคลอง ทําความสะอาดถนน และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอื้อง    

6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี
ความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนใน
ชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

   6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ตั้งไว้ 50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการ “ต าบลบ้านเอื้องสะอาด คนในต าบลมีสุข”  
2. หลักการและเหตุผล  



   ตำมที่รัฐบำล โดยกระทรวงมหำดไทยได้จัดท ำโครงกำร “ต ำบลบ้ำนเอ้ืองสะอำด คนในต ำบล
มีควำมสุข” โดยมีกรอบแนวคิดในกำรด ำเนินงำน สร้ำงวินัยคนในต ำบลด้วยกำรทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทำงกำร
จัดกำรขยะอย่ำงครบวงจร เพ่ือคุณภำพชีวิตละสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เป็นของขวัญส ำหรับคนในต ำบลบ้ำน
เอ้ืองและมอบนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติแก่นำยอ ำเภอ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนและผู้บริหำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และได้ท ำพิธีเปิดโครงกำรฯ นั้น 
  เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนโครงกำรดังกล่ำว  เกิดผลทำงกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจน  
มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกภำคส่วนเสริมสร้ำงและ
พัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงต่อเนื่องเกิดควำมยั่งยืนและ
เนื่องในโอกำสที่พระบำทสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรีทรงเจริญพระชนมพรรษำ ๖๑ 
พรรษำ ในวันที่ 2 เมษำยน 2560 จึงได้จัดท ำโครงกำร “ต ำบลบ้ำนเอ้ืองสะอำด คนในต ำบลมีควำมสุข” 
ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี  ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษำ 61 พรรษำ ในวันที่ 2 เมษำยน 2560 
   3.2 เพ่ือพัฒนำต ำบลบ้ำนเอ้ืองให้เป็นต ำบลสะอำด  มีกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมทำง
กำยภำพเป็นอย่ำงดี มีควำมสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยเอ้ือต่อกำรอยู่อำศัยและกำรด ำรงชีพ 
   3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูหมูบ้ำน/ต ำบล หน่วยงำนองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี  
แก่สังคมและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สู่สำธำรณชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  4.1 ระยะเร่งด่วน 
 - จ ำนวน  16 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย 

- บ้ำนเอื้อง หมู่ 1 ,บ้ำนก่อ หมู่  2,13 ,บ้ำนนำดี หมู่ 3 ,บ้ำนหนองผือ หมู่ 4,11,16 , บ้ำนดอนถ่อน  
หมู่ 5,12 , บ้ำนเซียงเซำ หมู่ 7,10,15 ,  บ้ำนดงขวำง หมู่ 6  และบ้ำนนำจำน หมู่ 7,8,14 

 ประเมินผลภำยในเดือนกันยำยน  2561 - 2564  
4.2  ระยะขยายผล 
ทุกหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนเอ้ือง ประเมินภำยในเดือน สิงหำคม - กันยำยน 2561-2564 

     5. พื้นที่ดําเนินการ    หมู่ที่ 1-16 ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 กำรด ำเนินงำนในส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเอื้อง ด ำเนินกำร ดังนี้ 
- ประกำศนโยบำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเอื้อง ให้สอดคล้องกับโครงกำร “ต ำบลบ้ำน
เอ้ืองสะอำดคนในต ำบลมีสุข”  
- หมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำนก ำหนดเป็นโครงกำรเกณฑ์ชี้วัดกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ
หมู่บ้ำน 
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- จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรให้ครอบคลุมมีกำรแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน 



- จัดกิจกรรมพัฒนำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่องโดยควร
ให้ควำมส ำคัญควำมสะอำดของถนน พ้ืนที่สวนสำธำรณะ บริเวณชุมชน ตลำด ห้องน้ ำ สำธำรณะ กำร
พัฒนำภูมิทัศน์ตลอดจนรณรงค์ ให้ประชำชน ท ำตำมนโยบำยหน้ำบ้ำนน่ำมอง หน้ำบ้ำนสวย 
 หลังบ้ำนสวน ในบ้ำนงำม ของต ำบลบ้ำนเอื้อง 
- จัดให้มีกำรประกวดคุ้มแต่ละหมู่บ้ำน โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเอื้อง อำจพิจำรณำ  
ตั้งรำงวัลให้ตำมควำมเหมำะสม 
- จัดให้มีกำรประกวดหมู่บ้ำนพัฒนำในต ำบลเพ่ือคัดเลือกหมู่บ้ำนพัฒนำดีเด่นของต ำบล 
- จัดให้มีกำรประกวดต ำบลพัฒนำในระดับอ ำเภอเพ่ือส่งเข้ำประกวดในระดับจังหวัด 
- จัดท ำป้ำยให้แต่ละหมู่บ้ำนตำมตัวชี้วัด 
- จัดประกวดต ำบลพัฒนำดีเด่นในระดับจังหวัดเพ่ือรับรำงวัลโล่เกียรติยศผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ตั้งไว้ 80,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ประชำชนทุกหมู่บ้ำนในต ำบลบ้ำนเอ้ืองมีส่วนร่วมเนื่องในโอกำส ที่สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี ทรงพระเจริญพระชนมพรรษำ 61 พรรษำ ในวันที่ 2 เมษำยน 2560 
    10.2 คนในต ำบลบ้ำนเอื้องมีวินัยในกำรรักษำควำมสะอำดของบ้ำนเมือง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ที่ถูกต้อง ในกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพเป็นอย่ำงดี มีควำมสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เอ้ือต่อกำรอยู่อำศัยและกำรด ำรงชีวิต 
    10.3 หมู่บ้ำน/ต ำบล ได้รับกำรยกย่องเชิดชู ให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคมและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์สู่สำธำรณชน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  
   โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
โครงการตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่



ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผน
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตาม
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก  ให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี 
ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ 
ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่าง
แท้จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นขั้นตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด 
การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ   
วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง จึงจัดทําโครงการอบรมให้
ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและราษฎร
ทั่วไปที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
   3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเอื้อง   
   3.3 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
   3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ  
   3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ราษฎรและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1  จัดท ำโครงกำรเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงกำรจำกผู้บริหำรท้องถิ่น 
   6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  
    6.3 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ  
    6.4 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
    6.5 ฝึกปฏิบัติงานจริง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ ตั้งไว้ 50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด  
    10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด  
    10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้  
    10.4 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
    10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่  
คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบัน  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทําให้ปัญหาต่างๆ ที่ เกิด
โดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข ศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญญู  
เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่อง  ศีลธรรม
คุณธรรมแล้ว เยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่ อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหา
ต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
ได้เล็งเห็นความสําคัญ จึงได้จัดทําโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา



การศึกษา และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง วัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใย
ครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมี
ความรักใคร่ ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจนสํานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติดและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของ
ยาเสพติด  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมี โอกาสฝึกปฏิบัติทํ ากิจกรรมร่วมกัน  
อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ  
    3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
   3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม  
   3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม  
   3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
   3.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สํานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ผู้ปกครอง นักเรียน  ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ดําเนินการ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
   6.2 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน 
   6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
   6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ  
   6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
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   6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
   6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
   6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   
8. งบประมาณดําเนินการ ตั้งไว้ 50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
แก่เด็ก  
   10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอัน
พึงประสงค ์ 
   10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง  
   10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
   10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
   10.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการคนไทยใจอาสาร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยในปัจจุบันสภาพแนวโน้มปัญหาของประเทศไทยได้รับวิกฤติการณ์ภายในประเทศ ทั้งปัญหา
เศรษฐกิจ การเมือง ความเสื่อมโทรมทางสังคม การถดถอยซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ   
ซึ่งในการพัฒนาสังคมนั้น หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถพัฒนาสังคมให้ไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์ หรือสังคมคุณภาพได้
โดยลําพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจิตอาสาที่มาจากประชาชนโดยทั่วไปและกลุ่มเด็กและ
เยาวชน  ซึ่งจะเติบโตเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  องค์การบริหารส่วนตําบล 
บ้านเอ้ือง  จึงจัดทําโครงการคนไทยใจอาสาร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นขึ้น  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการปลูกจิตสํานึก 
จิตอาสาในกลุ่มเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไป  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
รัฐบาล โดยมีกิจกรรมที่สําคัญคือ การส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรวมกลุ่ม/องค์กรในตําบล
เป็นเครือข่ายเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ส่งเสริมจิตอาสาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวนี้ดําเนินการครอบคลุมทั้งตําบล รวม  16  หมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ  
   3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
   3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม  
   3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม   
   3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลบ้านเอื้อง  
5. พื้นที่ดําเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  



6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
   6.2 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน 
   6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
   6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ  
   6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
   6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
   6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
   6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   
8. งบประมาณดําเนินการ ตั้งไว้ 50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
แก่เด็กและเยาวชน 
   10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
   10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
   10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน อบต.บ้านเอื้อง      
         (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  
เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วน ตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  (กิจกรรม “โตไป
ไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สําคัญที่ทําให้เด็กและ
เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด 
โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์
จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้ อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือ
ส่วนรวม ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทําใดๆ และพร้อมที่
จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
3. วัตถุประสงค์  
    3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  
   3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ  
   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน์ ส่วนรวม  
4. เป้าหมาย  
      เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  จํานวน 100 คน  
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนํา
ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
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5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
   5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
   5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  
6. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
7. งบประมาณดําเนินการ ตั้งไว้ 50,000 บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 251 – 2564)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  
   10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ  
   10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน อบต.บ้านเอื้อง   
         (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)  
2. หลักการและเหตุผล  



   เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ทําให้เกิดปัญหา  
เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความสําคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน  
ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําให้เด็กและเยาวชน  รู้จักความพอเพียง ปลูกฝัง
อบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม  โดยนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชน 
ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดทําโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเอ้ือง (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพ่ือปลูกฝัง  แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากร
ต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวันได้  
   3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน และรู้จักอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
4. เป้าหมาย  
   เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  จํานวน 100 คน 
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   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันและรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
   5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
   5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  
6. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   



7. งบประมาณดําเนินการ ตั้งไว้ 50,000 บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้  
   10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได ้ 
   10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันและ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข    
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่ อการทุจริต 
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน  ความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติต้านทุจริต”  
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ



บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้ าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่ งหน้าที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่ าที่จําเป็น
ตามกรอบกฎหมายกําหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้อง
ยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหาที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แก่ คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน  ให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางาน
ใ น อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
มีจํานวนมากและมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานใน
ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทาง  
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ที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน 
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้น
ก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล    บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจํ านงการต่อต้ านการทุจริตของผู้บ ริหารต่อสาธารณะชน                     
อย่างน้อย 1 ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อปท. 



   6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
   6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ตั้งไว้ 30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
– ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ  บรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล  
   พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  เป็นบุคลากรที่
มีความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มีศักยภาพ  
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผล
ได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  จะต้องมี
มาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
การทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใส และการให้บริการที่ เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  เพ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  6  
พ.ศ.2552) มาตรา 69/1 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครพนม  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครพนม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  



   3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้  
   3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของ อบต. จํานวน 1 มาตรการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
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6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตําแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558 
   6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
   6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต  
     –มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. จํานวน 1 มาตรการ  
    - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและ 
หลักธรรมาภิบาล  
   10.2 ผลลัพธ์  
    - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต.  
ไม่น้อยกว่า 90 %  
    - บุคลากรของ อบต. มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไม่ต่ํากว่าระดับ 3  
    - การบริหารงานบุคคลของ อบต. มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต.  
  และหัวหน้าส่วนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
    องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมาย
อ่ืนที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่
ป ร ะ ช า ช น  
ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการ
อํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ
สํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ 
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  6  
พ.ศ.2552)  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ งยาก  
จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
   3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
   3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดทําคําสั่ งมอบหมายงานของนายกอบต.  ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
ประกอบด้วย นายก อบต. มอบหมายให้รองนายก อบต. นายกอบต. มอบหมายให้ปลัด อบต.  
ปลัด อบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  



   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
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   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
  10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”       
2. หลักการและเหตุผล  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณา
ความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ  ราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน 
เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง โดยแต่งตั้งปลัด อบต. เป็นประธาน
กรรมการและหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
เป็นเลขานุการ  
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล อบต.บ้านเอ้ือง 
โดยประกอบด้วยนายก อบต.บ้านเอ้ือง ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตําบลที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.บ้านเอ้ือง  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็น
ธรรมของการปริมาณผลการปฏิบัติราชการ  
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.บ้านเอ้ือง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ของ อบต.บ้านเอื้อง 
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   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ 
อบต.บ้านเอ้ือง พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการ



กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.บ้านเอ้ือง
เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครพนม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครพนม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุก
ปีงบประมาณ     
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน  
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่าง เคร่งครัด  
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี”  
2. หลักการและเหตุผล  
   เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง จัดทํา
ทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ  คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลด
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตาม  ขั้นตอน
ของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที ่เกี่ยวข้อง  
   3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที ่เกี่ยวข้อง  
   10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
   10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มี
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
   3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  



   3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
   3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
    4.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ  
   6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
   6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
   6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ  
   10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
   10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
   3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ  
   6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  



8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
   10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ 
ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ  หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ 
ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ืองจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23  
ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ราคาและประโยชน์ระยะ
ยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด  ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล  
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก               
ธรรมาภิบาล  



   3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ อบต. ที่ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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   6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ  อบต. 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
    10.2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด  
    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ   
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
( One Stop Service) ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง เป็นศูนย์บริการประชาชนในการ
ติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับ
ระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่
ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิว
อัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน 
เพ่ืออํานวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน 
และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส , ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการป้องกันและ บรรเทา 
สาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, 
ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง
น้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิดการจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและ
กิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  



4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
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6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, 
ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา,  
ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนา
สตรีด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  
   6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
    10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล  
    องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  6 พ.ศ.2552)และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลและในการปฏิบัติหน้าที่
นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น  องค์การบริหารส่วนตําบลใน
ฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
หรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537(แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับ
การตอบสนองความต้องการ โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบล  ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตําบล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ  
   3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน  
   3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
   3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง 
ต่อปี 
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5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  



   6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนที่จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
   6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กําหนด  
   6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้ อบต. ทราบ  
   6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงนิให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน  
   6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
   6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ตั้งไว้  20,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของ อบต. 
จํานวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ์  
    – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  
    - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมาย
อ่ืนที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่



ป ร ะ ช า ช น 
ผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการ
อํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวน
มากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็น
ธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552)  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 
ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและ
เกิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชนได้รับการ
อํานวยความสะดวก และ ได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความ
ทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการสําหรับผู้มาติดต่อราชการ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ  
   3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหา
ประโยชน์หรือกระทําการ ประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
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6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการ
ให้บริการ  
   6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
   6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการ
ใช้บริการตามลําดับคิว  
   6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
   6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือ
นํามาปรับปรุง แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับ
หน่วยงานที่ให้บริการ  
   10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มา
ขอรับบริการ - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่   
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
2. หลักการและเหตุผล  
    ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  จึงได้ให้ความสําคัญใน
การสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพ้ืนที่
มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และ
หลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ 
สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอ้ือง จึงมีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  
มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการ  ตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความ ต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่ง
จะช่วยให้การบริการของ หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  



   3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดให้มีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น  
   6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การดําเนินการให ้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
   6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
    6.4 จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ํา
สําหรับผู้พิการ  
   6.5 จัดให้มีป้ายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
   6.6 มีการนําระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart 
Box) มาประยุกต์ใช้ในการ ประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ไช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน  
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้อง
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุง
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง 
ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมิน 
ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการ
ทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบ
แนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้องให้สั้นลง  
   4.2 ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
   4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
   4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
   4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  



5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
6. วิธีดําเนินการ  
    6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง
ใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
   6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   
   6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก อบต. และผู้บริหาร
ทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจ  
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ืองเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
และทําให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า 
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการ
ของประชาชน” และเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการ
บริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการ 
จึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะต้องร่วมกัน
ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้มากที่สุด 
เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวก
เพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
บ้านเอื้อง ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
   3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได ้ 
   3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ     
   3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการดําเนินงาน ได ้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง และผู้ที่มาติดต่อราชการกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
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   6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
    6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
    6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
    6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  



    6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
    6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก
งานบริการ  
    6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการ
ให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลา ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
    6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
   6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
   6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนํา
จุดบกพร่องในการจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
   10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้ 
   10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ  
   10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได้ 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ  ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  
ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้น การ
ดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ  



ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่ง
เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย  
   คณะผู้บริหาร อบต.บ้านเอื้อง ปลัด อบต. หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัด อบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
   6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้ หลายเรื่อง
หลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิด
ช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง จึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ปฏิบัติราชการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
   3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 



6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายก อบต. เสนอนายก อบต.พิจารณา  
   6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ปลัด อบต. ปฏิบัติ
ราชการแทน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วน
ราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมาย
อ่ืนที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล  มีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น มักจะประสบปัญหา
ด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มี
การกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่ งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความ ล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  6  
พ.ศ.2552) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น  ประชาชนได้รับการอํานวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้
การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ 
ป ร ะ ช า ช น  



ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
   3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
   3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย  
   จัดทําคําสั่ งมอบหมายงานของนายก  อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
ประกอบด้วย นายกอบต. มอบหมายให้รองนายกอบต. นายกอบต.มอบหมายให้ปลัดอบต. ปลัดอบต.
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
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6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  
   10.2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
    - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น  
2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล 
ได้กําหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติ  เพ่ือน้อมลํารึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระราชชนนี ที่ทรงมี
ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระ
เมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็น  การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การ
บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การ
ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม 
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเอ้ือง จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบล เพ่ือมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชนและให้
สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสําคัญยิ่งของพ่อ และแม่ ที่สําคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน
ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  
   3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  
4. เป้าหมาย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน 2 ครั้ง/ปี  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจําปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  



   6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. จํานวน 16 หมู่บ้าน 
เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้น
มายัง อบต. เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
   6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขต อบต.บ้านเอื้อง 
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   6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  
   6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ จํานวน 2 ครั้ง/ปี  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ตั้งไว้  50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   10.1 ผลผลิต - มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
กลุ่มเป้าหมาย  
   10.2 ผลลัพธ์ - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ระดับด ี- มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น  
2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรี
สากลและระลึกถึงความ เป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการ
พัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล  
12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี  
พระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาสและได้พระราชทานให้
วันที่  1 เดือนสิงหาคมเป็นวันสตรีไทยของทุกปี  เพ่ือให้ผู้ ให้ผู้หญิ งไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ 
ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถ
เทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศ ที่เจริญแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) ประกอบกับองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/
บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติ
บัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
   1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม  
   2. เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป  
   3. เป็นผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
การสาธารณสุข สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างภาคภูมิใจ  
   3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ
กําลังใจในการบําเพ็ญตน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป  
4. เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
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6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นสตรี ดีเด่นประจําปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  



   6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีตําบลบ้านเอ้ือง ทราบทั่วกัน 
เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้น
มายังองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
   6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากแต่ละหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
   6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ  
   6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรี
สากล จํานวน 1 ครั้ง/ปี  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   10.1 ผลผลิต - สตรีดีเด่นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
   10.2 ผลลัพธ์ - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  - มีสตรีที่
เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2. หลักการและเหตุผล  
   สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ทําให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ  เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง จึงจัด
ให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี 
เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 



ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี  อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดี
และคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข   
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
   3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น  
   3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   3.4 เพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่าง
ที่ดีอันเป็น กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี 5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ หนังสือประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอื้อง สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบ
จํานวน 65 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 1 ตําบล 16 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 11,234 คน 
ครัวเรือนจํานวน 2,887 ครัวเรือน ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมุ่งส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ได้จัดตั้งหมู่บ้านไว้แล้ว จํานวน 16 
หมู่บ้าน เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 
2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.
2552) และ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมีหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวันที่ 29 



ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามา เป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชน
ต่างๆ ทําหน้าที่ในการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานอ่ืนๆ รวมตลอดทั้งการดูแล 
ทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในชุมชน เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนใน
แต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการ  ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ืองจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นกรรมการหมู่บ้านมาด้วยดี จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
   3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมให้มีขวัญและกําลังใจ  
4. เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติ
หน้าที่จนครบวาระการดํารง ตําแหน่ง จํานวน 16 หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
   6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ  
   6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   10.1 ผลผลิต - คณะกรรมการหมู่บ้านที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 
4 ปี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  
   10.2 ผลลัพธ์  
          - คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
          - มีคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบที่ดี ด้านการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
2. หลักการและเหตุผล  
   การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม  ถือเป็นการสร้าง
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คน
ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์
สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร 
หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่าง
แก่ประชาชนตําบลบ้านเอ้ือง ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอ้ืองอย่างสม่ําเสมอ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  ผู้ทําความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง โดย
การมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับ
การยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน 
หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
   3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
   3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 



 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต อบต.บ้านเอื้อง 
   - ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต.บ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ในเขต อบต.บ้านเอื้อง                 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
   6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง   
   6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่
ผ่านการคัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ ตั้งไว้  30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
   10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง มีค่านิยม  
ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้ การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็น ขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมี
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง  ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติสืบไป กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
   3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป  
   3.3 เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีตําบลบ้านเอื้อง  
5. สถานที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
   6.2 ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ  
   6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บริหาร เช่น  
    - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)  
    - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
   เป็นต้น   
   6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
   6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บริหาร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็น
แบบอย่างกับประชาชน 
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2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  
   เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไข เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทํา
การผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน  
ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็น
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและ
จําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้   จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจาก
การใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สําคัญ  
สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย องค์การบริหารส่วนตําบล 
บ้านเอ้ือง  ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก  
การดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลบ้านเอ้ือง  คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้
ทรัพยากรน้ําและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีก
ทางหนึ่ง  จึง ได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้
เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยัง
เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็น
วิทยากร ประจําศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกร  
4. สถานที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  
   5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
   5.3 มอบใบประกาศนียบัตรและแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
   5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตร
ผสมผสาน  
   5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564) 
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
9. ตัวช้ีวัด  
   9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  



   9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจาก
เป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ  
10. ผลลัพธ์  
   10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
   10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์
เรียนรู้เกษตรผสมผสานดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตําบลบ้านเอื้องได้  
   10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และ
ศูนย์เรียนรู้เกษตร ผสมผสาน มีเกษตรกร 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ  ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 1 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้กําหนด
ดัชนีในการประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงาน
ของระดับบุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ 
ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นสิ่งท่ียากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ



เปลี่ยนแปลง เพื่อนําไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนว
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง จึงได้จัดทํา มาตรการ “จัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน  ภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่
การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
   3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ อบต.บ้านเอื้อง”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กําหนดไว้ว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
กําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง จึงได้จัดให้มีการ
จัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
น า ย ก  อ บ ต .  กั บ 
ปลัด อบต และหัวหน้าสํานักงาน/ผู้ อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
3. วัตถุประสงค์  



   3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/
กอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด  
   3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561-2564  
   3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานของตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
4. การประเมินผล 
   การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง  องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
โดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง เพ่ือให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดและ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
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   1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
   2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
   3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
   4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง ต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและ
กรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่  11 
กุมภาพันธ์ 2548  
   1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
          - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น  
          - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 
และผู้จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ของหน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว  
     1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนด  
   1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  



   1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
2. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  
เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตาม  ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการดําเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  
ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง  
มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อ
ทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิ น  
45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มี
เหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้น
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการ
มอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและดําเนินการทางวินัย เจ้าหน้าที่มีหน้าที่
ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน 
ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง เพ่ือความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และผลการ 
บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  
3. วัตถุประสงค์  



   3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. วิธีดําเนินการ  
   - ทุกสํานัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
   - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)    
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   10.2 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่ละประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและ
มีประสิทธิภาพ ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วย
กฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มี
หน้าที่สําคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง   
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. วิธีดําเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปีหรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)    
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ    
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ   
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2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง  ร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  



 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน  สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่อง
ร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
   3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
   6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง   
   6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
   6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าว
ได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ  
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการ



ตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของ   
พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  จึงได้จัดทํามาตรการการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียน  แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนและ
การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการและเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอ้ือง  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
   3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  
4. เป้าหมาย  
   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเอื้อง   
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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   6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันแล ะ
สร้างความม่ันใจแก่ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
   6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ            
ภายใน 10 วัน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ตัวช้ีวัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการทํางานของ
เจ้าหน้าที ่
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง   
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้   ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ
ให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  ให้บริการ  
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้   เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่
ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  
ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  



   3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ 
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  จํานวน 1 แห่ง  
5. พื้นที่ดําเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
   6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
   6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด  
   6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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   6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บ้านเอื้อง” 
2. หลักการและเหตุผล  
   อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส การมี ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า 
ตลอดจนเผยแพร่ จําหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
   3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
    3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
    3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
    3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น  
    3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
4. เป้าหมาย  
   1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.บ้านเอื้อง จํานวน 1 แห่ง  
   4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ  
   6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
   6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
   6.3 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
   6.4 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด    
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
  2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  



   3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ     
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1. ชื่อโครงการ : โครงการ “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  
   คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติ  เพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใส
การทํางานที่จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิด
ความโปร่งใสในการทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
ได้ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย  
การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็น
สิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  มีความ
โปร่งใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร 
เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ืองและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะ
สามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการทํางาน 

3.2 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นําชุมชน พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
และประชาชน 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
  6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
  6.4 จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
  6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ  ตั้งไว้  30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ผู้เข้าร่วมอบรมมีความตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการทํางาน 
  10.2 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน   
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้ 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง   
จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอื้อง ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  
   3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก
มากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
   - งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
   - แผนการดําเนินงาน  
   - แผนอัตรากําลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
  เป็นต้น  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
อบต. และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
2. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 



6. วิธีดําเนินการ  
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ   
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอื้อง”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ  จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กรอํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง   
จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่
หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์  
ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
   3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 



6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่  
   - บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.บ้านเอื้อง  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่ 
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บ้านเอ้ือง มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชนสืบค้น
ได้เอง  
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  
   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานของ อบต.บ้านเอื้อง ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว  
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  เป็นต้น 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.บ้านเอื้อง  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
ใช้ในการดําเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุป
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้น  เป็นเรื่องที่ต้อง 
ปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้น
การสร้าง ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบล จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิค
และวิธีการเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้
ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม  
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ืองให้ประชาชน
ได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่าน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ , เว็ปไซต์ เป็นต้น  
   2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอื้องอย่างถูกต้องและโปร่งใส  
   3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
   5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
   6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่าง อบต. สื่อมวลชนและประชาชน  
4. เป้าหมาย เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ให้แก่
ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง  
   4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของ อบต.  
   4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  
   4.3 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต. และคู่มือการให้บริการประชาชน  
   4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของ อบต.  
   4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์  
   4.6 จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  
   4.7 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน  
   4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน  



   4.9 จัดทําของที่ระลึก  
   4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที ่ 
   4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์  
   4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
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4.13 จัดทํา spot  
   4.14 เสียงตามสาย  
   4.15 อ่ืนๆ   
5. พื้นที่ดําเนินการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
   6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
   6.3 ดําเนินการตามโครงการ  โดยการผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมตามภารกิจของ อบต.  
   6.4 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ ตั้งไว้  20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง   
ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  
เป็นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
         - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของ อบต.และมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่ 
2. หลักการและเหตุผล  
   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ที่ก ำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล แผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำ ที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี 
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี โดยแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้จัดท ำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภำยในเดือนตุลำคมก่อนปีงบประมำณถัดไป ให้นำยอ ำเภอมีอ ำนำจขยำยเวลำกำรจัดท ำหรือทบทวน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเอ้ือง ได้มี
เจ้ำหน้ำที่ออกให้บริกำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่และบริกำรอ่ืนๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน 
นอกสถำนที่ด้วย ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเอ้ือง จึงได้จัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่ ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

   3.1  เพ่ือให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนพัฒนำของ อบต.บ้ำนเอื้อง 
3.2  เพ่ือให้ทรำบถึงปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี   
3.3  เพ่ือให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรของประชำชน เพ่ือจะได้
น ำข้อมูลหรือปัญหำไปก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม พัฒนำท้องถิ่น 
3.4 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน  โดยมีแผนพัฒนำท้องถิ่น
เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำน  สำมำรถแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนได้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง 
3.5 เพ่ือบริกำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่และบริกำรอ่ืนๆ อ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน 
นอกสถำนที่    

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเอ้ือง จะด ำเนินกำรจัดประชุมประชำคมและบริกำรรับช ำระ
ภำษีทุกหมู่บ้ำน  จ ำนวน  16  หมู่บ้ำน  ซึ่งประกอบด้วย  หน่วยงำนภำครัฐ  เอกชน  ผู้น ำชุมชน  ก ำนัน  
ผู้ใหญ่บ้ำน  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  คณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและประชำชนทั่วไป   
5. พื้นที่ดําเนินการ  หมู่ที่ 1-16  ต ำบลบ้ำนเอื้อง  อ ำเภอศรีสงครำม  จังหวัดนครพนม 
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6. วิธีดําเนินการ  



  6.1 จัดท ำโครงกำรเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการจากผู้บริหารท้องถิ่น 
6.2 จัดประชุมหัวหน้ำหน่วยงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่  
ด ำเนินโครงกำร 
6.3 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับโครงการ  จัดเตรียมเอกสาร รายละเอียดโครงการ 
ประชาสัมพันธ์จัดเตรียมสถานที่  ดําเนินงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง    
6.4 แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบและประสำนงำนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร 
6.5 ดําเนินงานตามโครงการฯ 
6.6 ดําเนินการติดตามและประเมินผลพร้อมสรุปผลการดําเนินโครงการรายงานให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)              
8. งบประมาณดําเนินการ  ตั้งไว้  50,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  10.1  ได้รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่   
10.2  แผนพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง 
10.3 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  
10.4  กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเอื้องมีประสิทธิภำพ  สำมำรถ     
แก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนได้ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ 
10.5  ประชำชนได้รับควำมสะดวกในกำรช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่และบริกำรอ่ืนๆ  
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1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
2. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและ
มีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ



บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้าน
บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข ์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
   3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเอื้อง    

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง
กับประชาชนในพื้นท่ี  
4. เป้าหมาย  
   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
   6.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความจําเป็นและเร่งด่วน  
   6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ ให้บริการในวันเวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้  
   7.1 ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
   7.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4253 0703 ทางโทรสารหมายเลข 0 4253 0688  
   7.3 ทางเว็บไซต ์ 
   7.4 ทางไปรษณีย ์
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8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
   10.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   10.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (งานสาธารณสุข)  
2. หลักการและเหตุผล  
    องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  มีการดําเนินงานด้านสาธารณสุข เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสนุขบ้า เป็นต้น 
มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาขปรับปรุงบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  
   - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
  - ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 



7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางใน
การรับเรื่องร้องเรียน   
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1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้องสัญจร 
2. หลักการและเหตุผล  
   จำกสภำพสังคมไทยในปัจจุบัน  กำรพัฒนำท้องถิ่นให้มีควำมก้ำวหน้ำในทุกๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะ
เป็นด้ำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม ล้วนแล้วเป็นหน้ำที่
ส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งนับว่ำเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชำชนในระดับรำกหญ้ำมำก
ที่สุด และเป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำ อีกทั้ง พ.ร.บ. สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ในกำร
พัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม กำรเมืองและวัฒนธรรม รวมทั้งกำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่
ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้
ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบลของ อบต. กำรจัดท ำแผนต ำบลของ 
อบต. กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำร
เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ให้ประชำชนผู้เป็นตัวแปรส ำคัญในกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรสนองนโยบำยของรัฐ ตำมกรอบกฎหมำยที่กล่ำวมำแล้ว องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนเอ้ือง จึงได้จัดท ำโครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเอ้ืองสัญจร ขึ้น เพ่ือให้ประชำชน
ได้รับรู้ข่ำวสำร ร่วมแสดงควำมคิดเห็น รวมทั้งเพ่ือรับทรำบปัญหำต่ำงๆ ของประชำชนในท้องถิ่นอย่ำง 
มีประสิทธิผล นอกจำกนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเอ้ือง ยังได้ให้บริกำรกับประชำชนในงำนด้ำน
ต่ำงๆ คือ กองคลังได้ให้บริกำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีป้ำย บริกำรรับช ำระ
ค่ำขยะและบริกำรอ่ืนๆ กองช่ำงให้บริกำรเกี่ยวกับงำนกำรรับแจ้งเรื่องรำวร้องทุกข์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน



ในพ้ืนที่  ตลอดจนเปิดโอกำสให้ประชำชนร่วมซักถำมปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของคณะผู้บริหำร  
ซึ่งจะมำตอบปัญหำข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชำชนในพื้นที่ด้วย  
3. วัตถุประสงค์  

   3.1  เพ่ือสนองแนวนโยบำยของรัฐตำมกรอบที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 
3.2  เพ่ือประชำสัมพันธ์งำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเอ้ือง และแจ้งข่ำวสำรข้อมูล
ต่ำงๆ ที่ประชำชนควรทรำบ   
3.3  เพ่ือให้บริกำรประชำชนในด้ำนกำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภำษีป้ำยบริกำรรับช ำระค่ำขยะ รับแจ้งเรื่องรำวร้องทุกข์เกี่ยวกับงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ
บริกำรอ่ืนๆ  
3.5  เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ให้ประชำชนได้เสนอปัญหำควำมเดือดร้อนและ

ควำมต้องกำรโดยตรง  
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
   ให้บริกำรประชำชนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเอื้อง  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
   ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเอื้อง 
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6. วิธีดําเนินการ  
  5.1 จัดท ำโครงกำรเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการจากผู้บริหารท้องถิ่น 

5.2 จัดประชุมหัวหน้ำหน่วยงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ ด ำเนิน
โครงกำร 
5.3 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับโครงการ  จัดเตรียมเอกสาร รายละเอียดโครงการ 
ประชาสัมพันธ์จัดเตรียมสถานที่  ดําเนินงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง    
5.4 แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบและประสำนงำนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร 
5.5 ดําเนินงานตามโครงการฯ 
5.6 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 8. งบประมาณดําเนินการ ตั้งไว้  100,000 บาท 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  10.1  ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของ อบต. และได้รับบริกำรต่ำงๆ จำก อบต.   
10.2  ประชำชนได้รับควำมสะดวกในกำรช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน  
ภำษีป้ำย บริกำรรับช ำระค่ำขยะและบริกำรอ่ืนๆ 
10.3  ประชำชนสำมำรถแจ้งเรื่องรำวร้องทุกข์ได้ในทันที 
10.4  ได้รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ ส่งผลให้สำมำรถแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนได้ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ ได้รับ
เรื่อง ระยะเวลาและผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
2. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  มีหน้าที่ในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน
สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  เอ้ือต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้อง
ทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง  
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  จึงมีหน้าที่เร่งดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญนั้น
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
   3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
   3.3 เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่  
4. เป้าหมาย  
   รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพื้นท่ี 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและดําเนินโครงการ 
   6.3 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ   
  6.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ  
   6.5 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.บ้านเอื้อง 



   6.6 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน  
    6.7 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่ 
   1) หนังสือแจ้งร้องทุกข์/ ร้องเรียน 
    2) ไปรษณีย์  
    3) โทรศัพท์  
    4) โทรสาร  
    5) เว็บไซต์ เป็นต้น 
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8. งบประมาณดําเนินการ ตั้งไว้  20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้
เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
   10.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุ
หรือร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   10.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล  
   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญ เพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
   3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
4. เป้าหมายการดําเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
   10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.บ้านเอื้อง 
 2. หลักการและเหตุผล  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้าง
ขององค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วน
ตํ า บ ล  
มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต. และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน  ได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ 
ประชาคมและคณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านเอื้อง กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
6. วิธีดําเนินการ8 
   6.1 จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการ 
  6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.บ้านเอื้อง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.บ้านเอื้อง บางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนด อบต.บ้านเอ้ือง จึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  อบต.บ้านเอ้ือง แทน
กรรมการฯ ที่ ครบวาระการดํารงตําแหน่ ง ภายในระเบียบกําหนดเพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  เพ่ือเป็นคณะกรรมการในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญ
ในการต่อต้านการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : ประชมุประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี  
2. หลักการและเหตุผล  
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการ



กระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตําบล 
บ้านเอ้ือง จึงได้จัดทําโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี  ขึ้น เพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี  ส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ  พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย  
4. เป้าหมาย  
   ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชน
แพทย์ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
   6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
   6.3 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและดําเนินการโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 
   6.4 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  
8. งบประมาณ  ตั้งไว้  30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล  
   การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นสําคัญ จึงควรให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  ซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้าน 
สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพื่อ
ต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน
เงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิมและวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชน
ได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทํา



โครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็น
พลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัด
ของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย  มีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุม 

3.2  เพ่ือให้ชุมชนสามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ คิดเป็น
และกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  
4. เป้าหมาย   หมู่ที่ 1-16  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ  หมู่ที่ 1-16  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  

6.2 ประชุมผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  
   6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน  
   6.4 ดําเนินการประชาคมจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ  
   6.5 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ตั้งไว้  50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุน
สังคมท่ีมีอยู่ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชน   

10.2  คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชน  ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”  
2. หลักการและเหตุผล 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอื้อง 
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเอ้ือง อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนั่น คือได้ทํา
หน้าที่อย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน 



5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเอ้ืองอย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ได้มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชน (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเอ้ืองในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่า
ด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
   6.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
เพ่ือเรียนรู้ทําความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนินการทุกปีงบประมาณ  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด  กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง     

10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.บ้านเอื้อง 
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการ
บริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่  ตลอดจน
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ต่อไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง จึงได้
จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  
มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด  
3. วัตถุประสงค์  



   3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ  
   3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ืองและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
   3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
   6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
   6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ  
   6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435  
ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบด้วย 
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    (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
    (2) ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. 2 คน  
    (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน  
    (4) ปลัด อบต. เป็นกรรมการและเลขานุการ  
    (5) หัวหน้าสํานักงานปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
    (6) นักจัดการงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้  
     1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
     2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.บ้านเอ้ือง ปีละ 2 ครั้งเป็น
อย่างน้อย แล้วเสนอผลการประเมินให้ นายก อบต.บ้านเอ้ืองทราบ เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดําเนินภารกิจต่างๆ ของ อบต.บ้านเอื้อง 
     3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของ อบต.บ้านเอื้อง สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี  
     4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ี อบต.บ้านเอื้อง มอบหมาย  
   6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
   6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
   6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  
   6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ 
อบต.บ้านเอื้อง พร้อมตัวชี้วัด  
   6.9 การติดตามและประเมินผล  
   6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการ แก้ไขต่อไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  



8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ผลการปฏิบัติราชการของ อบต.บ้านเอื้อง ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของ อบต.บ้านเอื้อง 
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
   1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
   2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
   3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ืองให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน  
   2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 

4. เป้าหมาย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล  
5. พื้นที่ดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. วิธีดําเนินการโครงการ  
   6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
   6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
   6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  



เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ืองหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน  ทําให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอื้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท. 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ประจําปีงบประมาณ 2561-
2564 
2. หลักการและเหตุผล  
   การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทํา อย่างเป็นขั้นตอนที่
ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน  
อีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
   3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
   3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด  
   3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
   3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  สํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง อบต.บ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
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   6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและ
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประหยัด  
   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทาง
ราชการกําหนด เพ่ือให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย  
   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น  
   10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
   10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
   10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอ้ือง  จึงได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนดเป็นประจําทุกปี  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรของ อบต.บ้านเอื้อง 
   3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายก อบต.บ้านเอ้ือง ทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด  
   3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามกําหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  สํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง อบต.บ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
   6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
ดําเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ 
ปย.2  
   6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการ
รวบรวม เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร 
พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   10.2 ลดโอกาสเกิดความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
   10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กํากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล  



   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือ
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายใน  
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ ระบบบัญชี 
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี 
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการ
ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุก
ด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้  สาเหตุส่วน
หนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้องขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือ
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  
   3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
   3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย  
   เพ่ือให้การควบคุมภายในของ อบต.บ้านเอ้ือง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานนหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     
   6.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้
การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอื้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล  
   6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  



7. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   10.1 การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   10.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
   10.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ใน
การตัดสินใจ  
   10.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว้  
   10.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
  10.6 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่ เสร็จตาม
กําหนดเวลา  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน อบต.บ้านเอื้อง 
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ืองในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุม
ภายใน  โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล   
การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบ
วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน   ด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือ
ลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  เพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้
มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่



อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  
   3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด  
   3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  อบต.บ้านเอ้ือง  
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี  
   6.2 หัวหน้าส่วนราชการของ อบต.บ้านเอ้ือง นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนดและรายงานผลการดําเนินการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
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   6.3 หัวหน้าส่วนราชการของ อบต.บ้านเอ้ือง รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน อบต.บ้านเอื้อง 
   6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.บ้านเอ้ือง ประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 
หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป  
   6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  
   10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้  
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  
2. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กร  จึงมักจะกําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคล  โดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ  บริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
   3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 



6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
   - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัด
อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
   – มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  
    - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.บ้านเอื้อง    

- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืน  เป็นกรรมการรวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  

   - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
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   - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง จะออกคําสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  
(ก.อบต.จังหวัด)   
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ได้ดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
   - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนตําแหน่ง  
   - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตําบลทราบ  โดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้านและมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
   - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส  
   - มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน  
   - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
   - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง 
จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 
ในการที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
   - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ  



   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความ
อุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  
   - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ ไม่เป็นธรรม 
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   - นายก อบต.บ้านเอ้ือง ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ตัวชี้วัด กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  
   ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ืองและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 143 – 
 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล  
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง  ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้ง
ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน   
มีการทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
   3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและ 
ตรวจสอบได ้ 
   3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
   3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอ้ือง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีและจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน  ตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดย
เปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2561 – 2564 และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
   10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของ อบต.บ้านเอื้อง 
2. หลักการและเหตุผล  
   การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย  จึงจัดทําใบนําฝากเป็น
รายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  สําหรับการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกัน  ต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงิน
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึง
รายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
   6.2 มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้า
ร่วมเป็นกรรมการ  
   6.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  
   6.4 สรุปผลการรับ จ่ายเงินของ อบต.บ้านเอ้ือง ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น  
ทางเว็บไซต ์ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารและเสียงตามสายหอกระจายข่าวเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของ อบต.บ้านเอ้ือง  ทําให้
เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินของ อบต.  
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล  



   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบ 
มีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง จึง
ได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ  
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็น
คณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ  
ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
   3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเอื้อง ให้เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า  
4. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
   6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 มิได้กําหนดให้มี
การแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ให้ความสําคัญใน
การมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทน
ชุ ม ช น 
ไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  
   6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจ
การจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล  
   การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มี
ความสําคัญ  ที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน 
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อปท. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไข
ข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน
ในหน้าที่ ความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่แล้ว อาจทําให้เกิดความ
เสียหายต่อ อปท. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูก
ฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุ
และการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือ
ความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่กรรมการ
ตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง  



3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง มีความรู้ความ

เข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องในการตรวจงานจ้างมากขึ้น 
   3.2  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทําหน้าที่ตรวจ
งานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง  
4. เป้าหมาย   พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและประชาชน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
  6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
  6.4 จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
  6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ตั้งไว้  30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ผลลัพธ์  

10.1 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องในการตรวจงาน
จ้างมากขึ้น 

10.2  คณะกรรมการตรวจการจ้างทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
 

- 148 – 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่   
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่  การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้
เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิด
จากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ 
ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิด
กฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชน
หรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  
จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด 



ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เอ้ือง จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ื อ ให้ ผู้ บ ริห ารและสมาชิ กสภา  อบต .เพ่ิ ม พูนความรู้ค วาม เข้ า ใจระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2  
พ.ศ.2554)    
   3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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   3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
   3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103  
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
  6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
  6.4 จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
  6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ตั้งไว้  30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผู้ บ ริห ารและสมาชิ ก สภ า  อบ ต . ได้ เ พ่ิ ม พู นความรู้ ค ว าม เข้ า ใจ ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2  
พ.ศ.2554)  



   10.2 ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน  
   10.3 ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
   10.4 ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
พร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชน  จึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้
การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ได้ดําเนินการเพ่ือให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเอง
และสามารถ นําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่  
   3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย  
   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
5. พืน้ที่ดําเนินการ ทั้งในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วน
ตําบลและหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี  
   6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ือส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดย
สํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ  



   6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
   6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้องทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ   ตั้งไว้  30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
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10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่  
   10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ  
   10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวชี้วัด จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  จํานวน 32 ราย ได้รับ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร  
2. หลักการและเหตุผล  
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
เป็นกลไกสําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ซึ่งอํานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
องค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง
จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารขึ้น เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม  
เป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
   3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
   3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  
4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง จํานวน 32 คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีการดําเนินงาน  
   6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม  
   6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
   6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภา อบต.  
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
   10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต.บ้านเอื้อง 



2. หลักการและเหตุผล  
   การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่นอันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร
เหล่านี้  มีบทบาทและต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจ 
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการ
ถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา 
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
บทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีส่วนร่วมในการทํางาน  
   3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
   3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

     4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง จํานวน 32 คน  
5. พื้นที่ดําเนินงาน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินงาน  
   6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  
     - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  
    - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  
    - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  
   6.2 สมาชิกสภา อบต. ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน             
การทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล  
   คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษา



ผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
พวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน  
วงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ 
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้ เพ่ือให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี 
ธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ อปท. 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในเขต อบต.บ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ 
คอร์รัปชัน  
   6.2 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัป
ชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชันได้  
   10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นหน่วยเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชันในระดับตําบล 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
   ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ  ได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวังป้องปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
   3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
6. วิธีดําเนินการ  



   6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  
   6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
   6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
   6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ตั้งไว้  20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
   10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 156 – 
 

4.4.2  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การ 
บูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ  ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการ
ท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น 
ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น  จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบ
หลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกัน
พัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับ



องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ 
และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอ้ือง              
พิจารณาแล้วเห็นว่าการมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น จึงได้จัดทํามาตรการส่งเสริมและพัฒนา 
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
   2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต  
   3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ อบต.บ้านเอื้อง 
4. เป้าหมาย  
   ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขต อบต.บ้านเอ้ือง 
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับ อบต.บ้านเอื้อง 
5. สถานที่ดําเนินการ ในเขตพ้ืนที ่อบต.บ้านเอื้อง 
 
 
 

- 157 – 
 

6. วิธีดําเนินงาน  
   1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต อบต.บ้านเอื้อง 
   2. จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
บริเวณใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
   3. เปิดโอกาสให้ เครือข่ายที่ ได้รับการแต่งตั้ งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ 
อบต.บ้านเอ้ือง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทําและร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต  
   4. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
   5. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่าง อบต.บ้านเอ้ือง กับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ตั้งไว้  20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
     1. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
   2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
   3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ อบต.บ้านเอื้อง 


