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คํานํา 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดร้ังความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง    
ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการ
ปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก   การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐ 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ  การบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการ
ปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีดําเนินชีวิตท่ี
สมควรและมีคุณค่า  

 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคําส่ังท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เร่ืองมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้   

 

 เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด   จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทดขึ้น   เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน
ทด  ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตามคําส่ัง คสช. เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงเป็นนโยบายชาติด้วย 
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ส่วนที่ 1 

บทนํา 
๑. การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีอาจเก่ียวข้องกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
         การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่ การ
กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จําแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซ้ือ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก อํานาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

         สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้   ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายท่ี
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าท่ีทําให้เกิดการทุจริต 
    ๒) ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเร่ืองของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความรํ่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจมีแนวโน้มท่ีจะทําพฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งขึ้น  
   ๓) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือ-จัดจ้าง เป็นเร่ืองของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ   

  ๔) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเคร่ืองวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และ
มีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

   



๒ 
 

๒.หลักการเหตุผล  

       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเร้ือรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหา ลําดับต้น ๆ 
ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึงได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป็น เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัด
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ท่ี 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 
168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ลําดับท่ี 101 จาก 168 
ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วง
ระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น 
การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention 
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีทําให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสําคัญ
ของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซ่ึงเป็นสังคมท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์
แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่อง
คนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเร่ืองปกติท่ียอมรับได้ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ี
ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการทํางานท่ีไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือ
ความพยายามท่ีได้กล่าวมา  ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เร่ิมจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร
มาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่ง
หน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  



๓ 
 

         ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) 

         ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร จัดการ
ท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง    

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
   ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้าหมาย  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒) เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ ของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด ท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
 



๔ 
 

๕. ประโยชน์ของการจัดทําแผน  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน-
ทดรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะนํามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
   ๒) องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ี มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
   ๕) องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
ต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 



ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันปอ้งกันการทุจริต ๔ ป ี

 
 

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

๕ 



ภารกิจตามมิติ     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

30,000            30,000           30,000           30,000           

300,000          300,000         300,000         300,000         

500,000          500,000         500,000         500,000         

 -  -  -  -

 -  -  -  -

30,000            30,000           30,000           30,000           

20,000            20,000           20,000           20,000           

50,000            50,000           50,000           50,000           

100,000          100,000         100,000         100,000         

1.การสร้างสังคม

ไม่ทนต่อการ

ทุจริต

1.1.1.(3) โครงการจัดฝึกอบรมและ

ทัศนะศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาฯ  และพนักงานฯของ

อบต.ด่านขุนทด

1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด”

1.1.3 (1) มาตรการ"ปลูกฝังองค์

ความรู้ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ

 Conflict of Interest"

1.2.3(1)  โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการดําเนินงานตามปรัญญา

เศรษฐกิจพอเพียง

1.2 การสร้าง

จิตสํานึกและ

ความตระหนัก

แก่ประชาชนทุก

ภาคส่วนใน

ท้องถ่ิน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561-2564)

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

หมายเหตุมิติ

1.2.2(3) โครงการประชาสัมพันธ์งาน

จัดเก็บรายได้

1.1.1.(1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมแก่พนักงานส่วนตําบล 

คณะผู้บริหาร และสมาชิกอบต.

1.1 การสร้าง

จิตสํานึกและ

ความตระหนัก

แก่บุคลากรทั้ง

ราชการ

การเมืองฝ่าย

บริหาร

ข้าราชการ

การเมืองฝ่าย

สภาท้องถ่ิน 

และฝ่ายประจํา

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

1.1.1.(2) โครงการฝึกอบรม สัมมนา

แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานส่วนท้องถ่ินและพนักงานจ้าง

1.2.2(2) โครงการตรวจสอบคุณภาพ

น้ําอุปโภคบริโภคภายในตําบลด่านขุน

ทด

1.2.2 (1)โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ   (ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ

เกียรติ)

6



ภารกิจตามมิติ     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

30,000            30,000           30,000           30,000           

100,000          100,000         100,000         100,000         

30,000            30,000           30,000           30,000           

มิติที่ 1 รวม 1,190,000       1,190,000      1,190,000      1,190,000      

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

2. การบริหาร

ราชการเพ่ือ

ป้องกันการทุจริต

มิติ

1.3 การสร้าง

จิตสํานึกและ

ความตระหนัก

แก่เด็กและ

เยาวชน

2.1 แสดง

เจตจํานงทาง

การเมืองในการ

ต่อต้านการ

ทุจริตของ

ผู้บริหาร

2.2 มาตรการ

สร้าง           

ความโปร่งใสใน

การปฏิบัติ

ราชการ

2.2.1 (2) มาตรการออกคําส่ัง

มอบหมายของนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลด่านขุนทด ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด และ

หัวหน้าส่วนราชการ

2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้างความ

โปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ัน

เงินเดือน”

2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก

จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี”

2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผน

และกระบวนการจัดหาพัสดุ”

1.3.1 (1)โครงการสถานศึกษาสีขาว

1.3.1(2) โครงการภูมิคุ้มภัยสายใย

ครอบครัว

2 มาตรการ  กิจกรรม 10 โครงการ

กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้าน

การทุจริตของผู้บริหารขององค์การ

บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความ

โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้างความ

โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”

2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง

1.3.2 และ 1.3.3 (1)โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ เด็ก

และเยาวชน

หมายเหตุ
งบประมาณ 

(บาท)

2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการ

สาธารณะและการบริการประชาชน

เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน

โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
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ภารกิจตามมิติ     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

20,000            20,000           20,000           20,000           

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

2.5 มาตรการ

จัดการ ในกรณีได้

ทราบหรือรับแจ้ง

หรือตรวจสอบพบ

การทุจริต

2.4 การเชิดชู

เกียรติแก่

หน่วยงาน/

บุคคลในการ

ดําเนินกิจการ

การประพฤติ

ปฏิบัติตนให้เป็น

ที่ประจักษ์

2.4.1(1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ  

 แก่บุคคล หน่วยงานผู้ทํา

คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลด่าน

ขุนทด

2.4.2 (1)กิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ

2.4.3(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทําข้อตกลง

การปฏิบัติราชการ”

2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทํา

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน

ทด

2.3.2 (3) การมอบอํานาจเจ้า

พนักงานท้องถ่ินตาพระราช บัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

2.3.2 (4) มาตรการการออกคําส่ัง

มอบหมายของนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลด่านขุนทด  ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด และ

หัวหน้าส่วนราชการ

2.2.3 (2) โครงการสํารวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการ

2.2.3 (3) กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน

การติดต่อราชการ

2.2.3 (4) มาตรการ “ยกระดับ

คุณภาพการบริการประชาชน”

มิติ หมายเหตุ

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

2.3 มาตรการ

การใช้ดุลยพินิจ

และใช้อํานาจ

หน้าที่ให้เป็นไป

ตามหลักการ

บริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน

2.3.1 (2) โครงการลดข้ันตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

2.3.2 (1) มาตรการการมอบอํานาจ

อนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลด

ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

2.3.2 (2) มาตรการมอบอํานาจของ

นายกองค์การบริหารส่วนด่านขุนทด
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ภารกิจตามมิติ     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

มิติที่ 2 รวม 20,000            20,000           20,000           20,000           

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

40,000            40,000           40,000           40,000           3.1.3 (2) โครงการเผนแพร่สื่อ

ประชาสัมพันธ์

2.5.3 (2) มาตรการ “ดําเนินการ

เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี

บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ตําบลด่านขุนทด      ว่าทุจริตและ

ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ

ชอบ”

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์

ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน

ตําบลด่านขุนทดให้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน”

3. การส่งเสริม

บทบาทและการ

มีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชน

3.1 จัดให้มีและ

เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารใน

ช่องทางที่เป็น

การอํานวย

ความสะดวกแก่

ประชาชนได้มี

ส่วนร่วม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ตามอํานาจ

หน้าที่ของ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินได้

ทุกข้ันตอน

2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือ

กับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ

องค์กรอิสระ”

2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งต้ัง

ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน”

11 มาตรการ 13 กิจกรรม            

 3 โครงการ

มิติ หมายเหตุ

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

3.1.1 (2) มาตรการให้ความรู้ตาม 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540”

3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย”

3.1.2 (2) กิจกรรม “การเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 

พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ

บริหารส่วนตําบล และการรับเรื่อง

ร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”

3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทาง

ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด”

2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือ

กับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการ

ตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

9



ภารกิจตามมิติ     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

20,000            20,000           20,000           20,000           

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

มิติที่ 3 รวม 60,000           60,000          60,000          60,000          

มิติ หมายเหตุ

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

3.3.3 (2) มาตรการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การ

บริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วน

ตําบลด่านขุนทด

       10 มาตรการ  3 กิจกรรม      

 4 โครงการ

3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคมแผน

ชุมชนประจําปี

3.2.1 (2) การดําเนินงานศูนย์รับ

เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน

ตําบลด่านขุนทด

3.2.2 (1) มาตรการกําหนดข้ันตอน/

กระบวนการเรื่องร้องเรียน

3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุ

เดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

3.2.3 (2) กิจกรรม รายงานผลการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/

ร้องทุกข์รับทราบ

3.2 การรับฟัง

ความคิดเห็น 

การรับและ

ตอบสนองเรื่อง

ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ของ

ประชาชน

3.3 การ

ส่งเสริมให้

ประชาชนมี

ส่วนร่วม

บริหารกิจการ

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น

3.3.1 (1) มาตรการแต่งต้ัง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล

ด่านขุนทด3.3.1 (2) ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

และประชาคมตําบล ประจําปี

3.3.1 (3) การส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดทําแผนชุมชน

3.3.2 (1) มาตรการแต่งต้ังตัวแทน

ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรับงานจ้าง

3.3.3 (1) กิจกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลด่านขุนทด
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ภารกิจตามมิติ     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

มิติ หมายเหตุ

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

4.2 การ

สนับสนุนให้

ภาคประชาชนมี

ส่วนร่วม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติหรือการ

บริหารราชการ 

ตามช่องทางที่

สามารถ

ดําเนินการได้

4.3 การส่งเสริม

บทบาทการ

ตรวจสอบของ

สภาท้องถ่ิน

4. การ

เสริมสร้างและ

ปรับปรุงกลไก

ในการ

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

4.3.1 (2) กิจกรรมการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน

4.3.1 (2) กิจกรรมการให้ความรู้ด้าน

ระเบียบ กฏหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร

และสมาชิกสภาท้องถ่ินส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน

4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก

สภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร

4.3.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตําบล

4.1 มีการจัดวาง

ระบบและ

รายงานการ

ควบคุมภายใน

ตามที่

คณะกรรมการ

ตรวจเงิน

แผ่นดินกําหนด

4.1.1 (1) โครงการจัดทําแผนการ

ตรวจสอบภายในประจําปี

4.1.1 (2) โครงการจัดทํารายงานการ

ควบคุมภายใน

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผล

การควบคุมภายใน

4.1.2 (2) มาตรการติดตาม

ประเมินผลระบบควบคุมภายใน

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมี

ส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ

แต่งต้ัง การโอน ย้าย

4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการ

ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ

4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการตรวจสอบการรับ 

การจ่าย และการใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน

ตําบลด่านขุนทด

4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก

ตัวแทนชุมชน

4.2.3 (2) มาตรการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง
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ภารกิจตามมิติ     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

มิติที่ 4 รวม  -  -  -  -

4.4 เสริมพลัง

การมีส่วนร่วม

ของชุมชน 

(Community) 

และบูรณาการ

ทุกภาคส่วนเพ่ือ

ต่อต้านการ 

ทุจริต

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์

รัปชันโดยภาคประชาชน

4.4.1 (2) มาตรการการส่งเสริมและ

พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการ

ทุจริต

4.4.2 (1) กิจกรรมการติดป้าย

ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

5 มาตรการ  9 กิจกรรม 2 โครงการ

มิติ หมายเหตุ

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)
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๑๓ 
 

ส่วนที่ ๓ 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข  แก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงานส่วนตําบล คณะผู้บริหาร และสมาชิกอบต. 

2. หลักการและเหตุผล 

 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 
ท้ังด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์    มีความรู้และ
เข้าใจงานเป็นอย่างดี เม่ือได้รับบทบาทให้กระทําหน้าท่ีใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะ    หรือ
ประสบการณ์ท่ีจําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจาก
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวช้ีนําทางในการปฏิบัติงานตาม
ตําแหน่ง หน้าท่ีและบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อ
งาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว 
ย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต   และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ   
และพนักงานจ้าง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมี
ความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน 
ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3. เพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ต่อผู้
มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 4. เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต     
ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 



๑๔ 
 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.  และพนักงานส่วนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําโครงการเพ่ืออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒.มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓.ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 ๔.จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณ 

 งบประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 2. บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
ได้อย่างแท้จริง 
 3. ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซ่ือสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อการ
ทํางาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาท่ีด ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมสัมมนา แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 

 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 
ท้ังด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์    มีความรู้และ
เข้าใจงานเป็นอย่างดี เม่ือได้รับบทบาทให้กระทําหน้าท่ีใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะ    หรือ
ประสบการณ์ท่ีจําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจาก
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวช้ีนําทางในการปฏิบัติงานตาม
ตําแหน่ง หน้าท่ีและบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อ
งาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว 
ย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต   และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงได้ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 ๒. เพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ต่อผู้
มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 4. เพ่ือปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด 
 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.  และพนักงานส่วนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 สถานท่ีตามหลักสูตรท่ีเข้ารับอบรม  
 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑.บันทึกเสนอขออนุญาตเข้ารับการอบรม 
 ๒.ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ และดําเนินตามขั้นตอนตามระเบียบเบิกจ่ายเงิน 

๓.รายงานผลการเข้ารับการอบรมให้ผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



๑๖ 
 
8. งบประมาณ 
 งบประมาณปีละ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงการการปฏิบัติราชการและทราบความเปล่ียนแปลงในข้อกฎหมายใหม่ๆ 
ระเบียบ สิทธิ สวัสดิการต่างๆ 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพร้อมในการปฏิบัติราชการ และเพ่ิมพูนความรู้มาตรฐานการบริหารงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 3. ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซ่ือสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อการ
ทํางาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานขององค์การ  

บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าท่ีให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายท้ังภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจาก
หน่วยงานราชการอ่ืน การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลจึงต้องอาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
สนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสําคัญใน
การเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดส่ิง
ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมท้ังในมิติของท้องถิ่นเอง หรือแม้กระท่ัง
ระดับประเทศ เช่น การเกิดกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ให้สามารถปรับตัวให้ทันกับ
สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงดังกล่าว จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิค
วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ แนวความคิดทฤษฎีใหม่ท่ีจะสามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของงาน 
อันจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงจะส่งผลต่อการให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อไป 

2  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ   และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีกําหนด  

๒. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาการทํางานแบบบูรณาการ เพ่ือการแก้ไขปัญหาการพัฒนางาน ปรับปรุง 
และการทํางาน 

๓. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทัศนคติท่ีดี ปลูกฝังจิตสํานึกท้ังต่อองค์กร ต่อผู้อ่ืน ต่อตนเอง และสาธารณะ เพ่ือ
มุ่งปฏิบัติหน้าท่ีราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสําคัญ  เสียสละประโยชน์ ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม   

๔. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
๕  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล   

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.  และพนักงานส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด และหน่วยงานท่ีไปศึกษาดูงาน 
 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําโครงการเพ่ืออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒.มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓.ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 ๔.จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณ 
 งบประมาณปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีกําหนด     
๒. ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาการทํางานแบบบูรณาการ เพ่ือการแก้ไขปัญหา การพัฒนางาน การปรับปรุง 

และการทํางานเป็นทีม    
๓. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทัศนคติท่ีดี ปลูกฝังจิตสํานึกท้ังต่อองค์กร ต่อผู้อ่ืน ต่อตนเอง และ สาธารณะ เพ่ือมุ่ง

ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสําคัญ  เสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
๔. ผู้เข้าอบรมได้สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีตนเองต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  
๕. ผู้เข้ารับการอบรบได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
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1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล-          
ด่านขุนทด” 

2. หลักการและเหตุผล 

        กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระทํา กําหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล มี
หน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ให้บริการ   แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ 
ได้แก่ ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการ         
แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน 
ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเร่ียไร และกรณีการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิ
ชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าท่ีและไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตน   และประโยชน์ส่วนรวม  

       ดังนั้น   เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วน-ตําบลด่านขุนทด ได้จัดทํามาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล-  ด่านขุนทด” ขึ้น    เพ่ือให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน    
ท่ี ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล  และ
เป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความน่าเช่ือถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ  และ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลําดับ 
 5. เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น  รวมท้ัง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างท่ัวไป 
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5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เปิดเผย            
เป็นการท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร   ของ
ราชการ เร่ือง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ-
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเร่ืองการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ 
เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปี ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมท้ังได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จําเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมท่ี
จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยท่ีนําสู่การคอร์รัปชัน   เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าท่ีให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ 
ท่ีนําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน  โดยเฉพาะในเร่ืองการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซ่ึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง            
ท่ีเก่ียวข้องกับหลายมิติ ท้ังมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการ
บริหารท่ีด้อยพัฒนา 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดจึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เก่ียวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส่วนรวม        
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าท่ีท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อํานาจทางราชการโดยมิชอบ
ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบ
ต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด 
  2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซ่ึงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
องค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ Conflict of 
Interest 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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6. วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําโครงการเพ่ืออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒.มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓.ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 ๔.จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ Conflict of Interest 
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
๑.๒.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ(ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ) 

2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ีทําให้
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือท่ีเรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซ่ึงส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิต
ของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว และหิมะตกในประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะ
ตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกัน
และแก้ไขภาวะโลกร้อน ประเทศไทยในอดีตเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรป่าไม้อยู่มากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนท่ีท้ัง
ประเทศ แต่จากการท่ีรัฐบาลให้บริษัทเอกชน เข้ามาตัดไม้เพ่ือการส่งออกและใช้บริโภคภายในประเทศเนื่องจากขาด
การควบคุมดูแลท่ีดีจากรัฐบาล ทําให้มีการลักลอบตัดไม้ ท่ีผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันนี้
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เหลืออยู่เพียง ๒๖ เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก   หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ทําการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น ดังพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  ท่ีว่า “ป่าทุกประเภทเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของคนเรา หากปราศจากป่าเสียแล้วคนเราคง
จะอยู่กันไม่ได้ จึงต้องรักษาป่าไว้เพ่ือให้อยู่ด้วยกันได้ท้ังคนและป่า”   

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงได้จัดทํา โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
เพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  และการปลูกต้นไม้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระชนมพรรษา ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙   อีก
ท้ังเพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยการอนุรักษ์ดิน น้ํา  และป่าไม้        

3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนองพระราชดําริ ของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  ในการปลูกหญ้า
แฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ํา   ป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน 

๒. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ชนมพรรษา ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
  ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญของการปลูกต้นไม้  ซ่ึงช่วยลดภาวะโลกร้อน 
รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
- ปลูกต้นไม้มงคลประจําจังหวัดนครราชสีมา และพันธ์ไม้อ่ืน ๆ  
- ปลูกหญ้าแฝก    

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  พ้ืนสาธารณประโยชน์ และบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ําสาธารณะ ในพ้ืนท่ีตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําโครงการเพ่ืออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒.มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
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 ๓.ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 ๔.จัดทํากําหนดการและดําเนินการ 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ๓๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเล็งเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
          ๒. เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ ทําให้ส่ิงแวดล้อมดี และช่วยลดภาวะโลกร้อน 
          ๓. ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
          ๔. ทําสร้างความสามัคคีให้ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
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๑. ช่ือโครงการ : ตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคภายในตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล 
 
น้ําเป็นส่ิงจําเป็นเพราะมนุษย์ต้องนําน้ําไปใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน  โดยเฉพาะน้ําดื่มต้องเป็นน้ําท่ี

สะอาดมีคุณภาพ  มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย  น้ําดื่มท่ีใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ยังไม่สะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพบริโภคอนามัย   

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงได้จัดทําโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคภายใน
ตําบลด่านขุนทด  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังปัญหาเร่ืองในไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค  เพ่ือให้มีน้ําท่ีสะอาด  ปลอดภัย ไว้ใช้
ในเขตตําบลด่านขุนทด  

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือทําการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
  2. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคให้สะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๓. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เก่ียวข้องมีองค์ความรู้  ตระหนักต่อปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําบริโภค 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ตรวจสอบคุณภาพน้ําภายในพ้ืนท่ีตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
๑. จัดทําโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ                                                                  
๒. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ํา                                                                                          
๓. เข้ารับการฝึกอบรมตามสถานท่ีวันเวลาท่ีกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ๒๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.ทําให้ทราบสถานการณ์และแนวโน้มของคุณภาพน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภคในเขตพ้ืนท่ีตําบลด่านขุนทด 
  ๒.มีน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภคสะอาด ปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
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๑. ช่ือโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงมีหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจน รวมถึงการกระจายอํานาจด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และการจัดเก็บ
รายได้ เป็นนโยบายหลักในการนําไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น   ฉะนั้นเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและกระตุ้นให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการชําระภาษีต่าง ๆ  ร่วมท้ังการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถขับเคล่ือนในกระบวนการต่าง ๆ ให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี   และตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการชําระภาษี   จึงเป็น
เร่ืองจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดนั้น 
  ส่วนการคลัง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ได้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษีขึ้นเพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีได้รับรู้ช่องทางในการดําเนินการชําระภาษีต่าง ๆ  และยังส่งผลให้เกิดความ
เข้าใจอันดีและเต็มใจท่ีจะชําระภาษี  และค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในระยะเวลากําหนด 

 3. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการชําระภาษีมากขึ้น 
  ๒. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการชําระภาษี 

๓. เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและระยะเวลาในการชําระภาษี 
๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององคืการบริหารส่วนตําบล 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชน ผู้ประกอบการค้า สถานบริการต่าง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
๑. จัดทําโครงการเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

  ๒. จัดทําประกาศการชําระภาษี  
๓. ประสานกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล  กํานัน/ผู้ใหญ่บ้านในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีอยู่ใน

ข่ายท่ีต้องชําระภาษีทราบโดยท่ัวถึงกัน 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ๕๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ประชาชนได้รับข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นปัจจุบัน 

   ๒. ทําให้ประชาชนพร้อมใจมาเสียภาษี 
  ๓. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการขอรับบริการ 
  ๔. สามารถลดการค้างชําระภาษี หรือลูกหนี้ภาษีท่ีมีอยู่จํานวนมาก 
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  ๕. ทําให้ประชาชนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมากขึ้น 
๑.๒.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินการไปในทางสายกลาง 
เพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกและทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดย
คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีมี
ความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการขจัดความยากจน ลดความเส่ียงทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน และเป็นพ้ืนฐานของการ
สร้างพลังอํานาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้แข็งเข็ง เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  เห็นความสําคัญในเร่ืองดังกล่าว จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมท้ังเป็นการพัฒนาอาชีพของประชาชน
ในพ้ืนท่ีให้มีวิถีชีวิตตามแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการเปิดโลกทัศน์ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากหน่วยงานอ่ืน   และสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ  

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตาม  
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการดูงานมาปรับใช้กับการพัฒนาท้องถิ่นของตน
ตามอํานาจหน้าท่ี  
               2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล ผู้นําชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และตัวแทนกลุ่มเกษตรอาสาในตําบลเขากวางทอง  ได้ศึกษาหาความรู้และ
ประสบการณ์จากสถานท่ีต่างๆ เพ่ือนํามาพัฒนาองค์กรและชุมชน  
               ๓. เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดหรือพ้ืนท่ีดูงาน 

6. วิธีดําเนินการ 
๑. จัดทําโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ                                                                   
๒. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันดําเนินการ                                                                     
๓. เข้ารับการฝึกอบรมตามสถานท่ีวันเวลาท่ีกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนมีความรู้และนําความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. สามารถนําความรู้ท่ีได้นํามาเพ่ิมพูนรายได้  
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1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
๑.๓.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

๑. ช่ือโครงการ :  โครงการสถานศึกษาสีขาว 

2. หลักการและเหตุผล 

จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้านอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันนํามาซ่ึงปัญหาครอบครัวท่ีเกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล 
ความเครียด มีการปรับตัวท่ีไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ ความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดี มี
คุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ในสถานศึกษา ซ่ึงมีครู  อาจารย์ เป็นหลักสําคัญในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโต
งดงามเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคม  การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  ดําเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่าน
กระบวนการทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาทุกแห่งต้องดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ี
ต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ดํารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ร้านเกมส์ การพนัน หนีเรียน  ทะเลาะวิวาท ก่อ
อาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทุกคน ท่ีเก่ียวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มี
พฤติกรรมเส่ียง ซ่ึงมาจากปัจจัยเส่ียงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข 

การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ห่างไกลจากยาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร 
เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีสังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีกําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเห็นว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีความจําเป็น
และสําคัญอย่างเร่งด่วนท่ีต้องดําเนินการ โดยหวังว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จะช่วย
ให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีปลอดจากปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนัน เหตุทะเลาะวิวาท 
2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้นักเรียนโตมีคุณธรรมจริยธรรม มีความส่ือสัตย์สุจริต 
3. เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจากการพนัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดหรือพ้ืนท่ีดูงาน 
 



๓๐ 
 
 
 

6. วิธีดําเนินการ 
๑. จัดทําโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ                                                                   
๒. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันดําเนินการ                                                                     
๓. จัดโครงการฝึกอบรมตามสถานท่ีวันเวลาท่ีกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ๓๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีปลอดจากปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนัน เหตุทะเลาะวิวาท         
๒.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความส่ือสัตย์สุจริต โตขึ้นสามารถเป็นเยาวชนตัวอย่างท่ีดีได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 
 
 
 

๑. ช่ือโครงการ :  โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันท่ีมีความสําคัญ  เปรียบเสมือนรากแก้วท่ีจะยึดเหนี่ยวสังคมไทย    ให้เป็นสังคม

แห่งคุณภาพและคุณธรรม   ในยุคโลกาภิวัตน์  ยุคท่ีมีการแข่งขันสูง  มีการไหลบ่าทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว  และ
รุนแรงตามความเจริญทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร  มีส่ิงกระตุ้น  ส่ิงเร้า  ส่ิงยั่วยุทางเพศอย่างไร้ขอบเขต      ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อครอบครัว  ต่อเด็ก  เยาวชน  และสตรี  การให้ความสําคัญด้านวัตถุ  เงิน  คุณค่าความสําคัญของ
มนุษย์จึงลดน้อยลง  ในขณะท่ีความตกต่ําทางศีลธรรมเพ่ิมสูงขึ้น  มีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อ่อนแอกว่า  
ครอบครัวห่างเหินกันมากขึ้น  มีเวลาให้กันน้อยลง  เกิดสภาพครอบครัววิกฤติตามมา  พ่อแม่เครียดมุ่งสร้างฐานะ  ให้
ทัดเทียมคนอ่ืนในสังคม  ลูกขาดความอบอุ่นจึงไปแสวงหาความอบอุ่นและความรักนอกบ้าน  พ่อแม่ไม่ซ่ือสัตย์ต่อกันจึง
นําไปสู่ปัญหาลูกโซ่เกิดขึ้นในสังคมตามมาหลายประการ 
  เพ่ือให้สถาบันครอบครัวมีความรัก  ความอบอุ่น  อันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของสังคมโดยรวม  จึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเสริมสร้างให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรู้  ความเข้าใจและตระหนักในบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อครอบครัว  ต่อสังคม  ได้เรียนรู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์และ ความเข้าใจท่ีดีต่อกัน  
ซ่ึงจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ  ในสังคม  และการป้องกันปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  จึงเห็นสมควร
จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “ภูมิคุ้มภัย  สายใยครอบครัว”  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ความคาดหวังท่ีสมาชิกในครอบครัวมีต่อกันและกัน  สามารถ

อธิบายบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีพึงมีต่อครอบครัว  และสามารถปรับบทบาทให้สอดคล้องกับความคาดหวังท่ีสมาชิก
คนอ่ืนๆ  มีต่อตนเองได้ 

๒. มีหลักยึดเหนี่ยวทางใจ  สามารถใช้คุณธรรมจริยธรรมเป็นเคร่ืองนําชีวิตและครอบครัว 
๓. นําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม  และแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็นระหว่างกันไปใช้ในชีวิตประจําวัน   เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับสมาชิกในครอบครัวและสร้าง “ภูมิคุ้มภัย  
สายใยครอบครัว”  ขึ้น   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กลุ่มพ่อบ้าน แม่บ้าน และกลุ่มเยาวชน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีใช้ในการจัดโครงการ 

6. วิธีดําเนินการ 
๑. จัดทําโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ                                                                   
๒. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันดําเนินการ                                                                     
๓. จัดโครงการฝึกอบรมตามสถานท่ีวันเวลาท่ีกําหนด 
๔.รายงานผลการจัดโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 



๓๒ 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการและสังคม  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ผู้ผ่านการอบรมจะนําความรู้ท่ีเน้นคุณธรรม  จริยธรรม  ความรับผิดชอบต่อตนเอง  และบุคคลอ่ืนไปใช้ใน

การแสดงออกตามบทบาทในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม  ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันทําให้ครอบครัวอบอุ่น
และเป็นสุข 

๒.  เพ่ิมคนดีภูมิคุ้มกันท่ีเข้มแข็งในสังคม  ท่ีจะเป็นผู้นําในการนําความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลท่ีรู้จักญาติ  พ่ี
น้อง  อันจะช่วยขยายผลให้สมาชิกของครอบครัวข้างเคียงท่ีเป็นหน่วยย่อยท่ีสุดของสังคมเกิดความเข้าใจทราบวิธีปฏิบัติ
ต่อกันในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

๓.  ทุกปัญหาในประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  และความม่ันคง  จะได้รับการแก้ไข
ท่ีต้นเหตุ  อันจะนําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิในการแก้ไขปัญหา  และเกิดผลดีแก่ประเทศในภาพรวมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 
 
 
 
๑.๓.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
๑.๓.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ 

๑. ช่ือโครงการ :  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล 
ในสภาวการณ์ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน โดยเฉพาะทางด้านวัตถุ กระแสนิยมชาติตะวันตกได้

หล่ังไหลเข้ามาในสังคมไทยจนทําให้คนไทยสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นไทยซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีงาม  ความเจริญทางด้าน
จิตใจกําลังเส่ือมลงในทุกสังคมจนเป็นปัญหาสังคมท่ียากจะเยียวยาได้ การท่ีจะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บรรลุผล
สําเร็จได้อย่างเด่นชัดต้องได้รับความมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 
วัด และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนสําคัญในการดูแลส่งเสริมขับเคล่ือนและมีส่วนร่วมในการดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดย
ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และเพ่ือเป็นการ
สนองนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนา  คุณธรรม จริยธรรมท่ีเป็นแหล่งหล่อหลอมจิตใจ 
การปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม ตลอดถึงการเข้าอบรมทักษะการปฏิบัติหน้าท่ี เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังให้  
เจ้าหน้าท่ีและเด็กและเยาวชนมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักส่ิงใดควรทํา ไม่ควรทํา ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลับเป็นคนดีมีคุณธรรม นําไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข 

๓.  วัตถุประสงค์ 

 ๑.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ได้ศึกษาและน้อมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนําหลักธรรมคําสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 ๒. เพ่ือให้ เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนาเร่ืองศีล ๕ สร้างจิตสํานึกท่ีดีงาม มีศาสนา
เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 ๓. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อ่ืน ในด้าน
ความอดทน ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ กตัญญู มีวินัย ห่างไกลอบายมุข 
  ๔. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้เข้ารับการอบรม มีความรู้ เข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างถูกต้อง เกิดความ
ยุติธรรม  มีทัศนคติ   ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีและสร้างจิตสํานึกใน คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี
ต่อไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ี เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีตําบลด่านขุนทด  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
๑. จัดทําโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ                                                                   
๒. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันดําเนินการ                                                                     
๓. จัดโครงการฝึกอบรมตามสถานท่ีวันเวลาท่ีกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ๓๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑.  เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ 

โดยปฏิบัติตนให้มีความอดทน   มีจิตม่ันคงเป็นสมาธิ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือแนะนําซ่ึงกันและกัน มีจิตใจ
เอ้ืออาทร เมตตากรุณา ในการดํารงชีวิตประจําวันได ้
 ๒.  เด็กและเยาวชนได้ฝึกหัดกิจกรรมปฏิบัติตนให้มีความอดทนมีจิตม่ันคงเป็นสมาธิ  มีความสามัคคีในหมู่
คณะ ช่วยเหลือแนะนําซ่ึงกันและกันมีแนวคิดท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตระหนักในบทบาทและสร้างจิตสํานึกใน
คุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓.  เจ้าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีได้เข้ารับการอบรม มีความรู้ เข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างถูกต้อง เกิด
ความยุติธรรม มีทัศนคติ ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีและสร้างจิตสํานึกในคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี
ต่อไป     
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มิติที่ 2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เร่ิมจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้
นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจาก
ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง   ในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าท่ีจําเป็น   ตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเร่ืองท่ีมีคําครหา ท่ีได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององค์กร
ปกครองส่วน-ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต              
ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เร่ืองในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก 
และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหา
ในเร่ืองการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางท่ีคนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจ  ให้ออกนอก
ลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ     ท่ีคนทํางาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศต่อไป  
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทํา
แผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 2. มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 คร้ัง 
 ๓. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
 3. จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 7. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 8. รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 คร้ัง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

  พนักงาน ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เป็นบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มีศักยภาพ  โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเร่ิมมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 
และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้  ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส  และการให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด        
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 
6. วิธีดําเนินการ 



๓๘ 
 
 1. กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเร่ืองการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดสระบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 2. นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 4. ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 2. ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไม่ต่ํากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต     
ของเจ้าหน้าท่ีได้ 



๓๙ 
 
๒. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด  และหัวหน้าส่วนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย   ไป
รวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการ  เกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให้การบริหาร-
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มี
อํานาจหน้าท่ีในการส่ัง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการ กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ  ให้แก่รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ท่ีได้รับแต่งตั้งในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ 
กําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล
รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้
เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เร่ือง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการ  ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ             
การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 
 



๔๐ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้า-
ส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล     และปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือส่ังการ 
 2. จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ และถือปฏิบัติ 
 3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  มีคําส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 2. ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซ่ึงใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน    ซ่ึงนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ได้ให้ความสําคัญในเร่ืองการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือนเป็นเร่ืองลําดับต้นๆ ของเร่ืองการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการใช้ดุลพินิจ  ของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหาร

ส่วนตําบลด่านขุนทด   โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน-
ราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ี   
เป็นเลขานุการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนงานและพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด       
ท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 3. ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด  เพ่ือกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าท่ีให้
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 4. คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 5. คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้        
ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม (ของทุกปี) 

8. งบประมาณดําเนินการ 



๔๒ 
 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี   การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุม
ให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด    จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ  ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการท่ี
เก่ียวข้อง  ซ่ึงถือเป็นเร่ืองสําคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ี
เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย        
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือส่ังการ ท่ี
เก่ียวข้อง 
 2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ        
ท่ีเก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซ้ือจัดจ้าง 
 2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน 
 4. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 6. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. หัวหน้าฝ่ายและผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 2. จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวนงบประมาณ 
 3. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี 
 6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี 
 7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
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 3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
เป็นประโยชน์กับประชาชน 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2. เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน   ในการ
จัดหาพัสดุ 
 2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้อง
กับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 3. มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเร่ืองการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น การท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน
ขุนทด จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดให้องค์การ-บริหาร
ส่วนตํ าบล มี อํ านาจหน้ า ท่ี อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ใ ห้ เ ป็นหน้ า ท่ีขององค์การบริหาร ส่วนตํ าบล ท้ั งนี้                     
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและ
เท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้        
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างขององค์การ-
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทดทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9)          
พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีตําบลด่านขุนทด และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
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  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 2. นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการท่ี
จัดซ้ือจัดจ้างท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างได้ 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดย
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานองค์การ-
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเร่ืองท่ี
เป็นอํานาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดําเนินการให้
ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการท่ีเช่ือมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ท้ังในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน           
เพ่ือให้บริการตามลําดับ จัดสถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, 
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริม
กีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด  การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

3. วัตถุประสงค์ 
 1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกกองดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน   และไม่เลือก
ปฏิบัติ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
ให้ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการ
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บริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, 
ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกัน        และบรรเทาสา
ธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว,   ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ี) 
 2. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกกอง   องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   มีหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 
2542 และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลและในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน    และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสารธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น ประชาชน
ได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความ
ต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล      ต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา    ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น 
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ     เกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ     เพ่ือประโยชน์ใน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
 2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ โดยยึด
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 3. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จํานวน 1 คร้ัง ต่อปี 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ  
 2. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตามรูปแบบท่ีกําหนด 
 3. สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจ 

๔. ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 ๕. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ฉบับ 
 2. ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  



๕๓ 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ี
มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล   
ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 
2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมาย    ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล    นั้นมักจะประสบ
ปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม  อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวน
มากซ่ึงเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และ
การให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีถือเป็นพฤติกรรม
ท่ีไม่พึงประสงค์ ท้ังผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต    ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ได้มุ่งเน้นท่ีจะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อราชการ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ 
 2. เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4. เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือกระทําการ
ประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าท่ี อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนท่ัวถึงเป็นธรรม 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําคําส่ังคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให้บริการ 
 2. ประชุมช้ีแจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
 3. จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 



๕๔ 
 
 4. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว   และการใช้บริการ
ตามลําดับคิว 
 5. จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง แก้ไข
การให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกกอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานท่ีให้บริการ 
 2. ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ี 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
หลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะ
ได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซ่ือสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได ้
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน
อย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ รวมถึงการ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเคร่ืองมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ีใช้ในการดําเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 3. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ จัดให้มีกล้อง
วงจรปิดภายในสถานท่ีให้บริการ 
 4. จัดให้มีสถานท่ีสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ําสําหรับผู้พิการ 
 5. จัดให้มีป้ายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)  
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
  

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และ
ได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน    เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด   จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ   เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2. เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3. เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 1. เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดให้ส้ันลง 
 2. ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลด่านขุนทด 
 3. ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4. พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 5. ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 
ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเร่ืองนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเร่ืองใดท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ-
อํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลให้
ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง ในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 
 2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4. ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ี
เป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ัง
ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
การอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการ
แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
 3. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  และผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตําบล-
ด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
 2. จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 3. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดย
ท่ัวกัน 
 4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
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  4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  4.6 จัดทําคําส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนท้ัง
เวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 5. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนําจุดบกพร่องในการจัดทํา
โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได ้
 ๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ 
 4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได ้
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอื่น
ใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็น
การช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเร่ืองนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซ่ึงเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ภายใต้กรอบอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 2. ดําเนินการออกคําส่ังฯ 
 3. สําเนาคําส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล-   
ด่านขุนทด  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย    ความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติ ได้บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้หลายเร่ืองหลาย
ประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้   การท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการในเร่ืองต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติ มิชอบ
ในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้กําหนด
มาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
 2. เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เร่ือง 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
พิจารณา 
 2. ออกคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 



๖๔ 
 
1. ช่ือโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหาร- 
ส่วนตําบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ท้ังการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ร้ือถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลง
อาคาร เป็นต้น ซ่ึงล้วนแต่เก่ียวข้องกับสิทธิ หน้าท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใช้อํานาจอยู่กับนายกองค์การ-
บริหารส่วนตําบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างท่ีทําให้เกิดการทุจริตขึ้นมา
ได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่าง
รอบคอบ 
 2. เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คําส่ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 เสนอคําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
ผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกคําส่ังมอบอํานาจนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 



๖๕ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ี
มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล-
ด่านขุนทด ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมี
หน้าท่ีต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ            
ของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการส่ังการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้
การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให้การบริหาร-
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ท่ีกําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าท่ีในการส่ัง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และลูกจ้าง นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล       ท่ีได้รับแต่งตั้งในการส่ัง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ  การ
มอบหมายอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3. เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 

4. เป้าหมาย 

 จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้า-
ส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วน-
ตําบล นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 



๖๖ 
 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือส่ังการ 
 2. จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัต ิ
 3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 

  มีคําส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับด ี
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต   



๖๗ 
 
 
 

2.4.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่บุคคล หน่วยงานผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให้การมี
คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเส่ือมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการทุจริตทุกระดับทุก
ภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลังองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน
ทด   จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดีเพ่ือ
ส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอัน
สําคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดีอันเป็น กุศโล
บายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีด ี

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์
ผ่านทางส่ือช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโน เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
ส่ือสังคม (Social Media) เป็นต้น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จํานวนหน่วยงาน/บุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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2.4.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของชุมชน 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องค์กรท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน 
และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู้ท่ีได้รับ
การคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
ในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งม่ัน ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืน   
ในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ท่ี
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3. เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลด่านขุนทด 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน  
ผู้มีจิตสาธารณะ 
 3. จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี ้
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพ้ืนบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (เด็กและเยาวชน) 
 4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 5. สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัย
ธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย 
ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจาก
ภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทํา
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกคร้ัง การปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนท่ีเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจาก
การใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขาย
เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนท้ิงช่วงและปริมาณน้ําฝนท่ีมีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ทําให้เกษตรกร
ในพ้ืนท่ีชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทํานาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีอยู่ใกล้กับคลองส่งน้ํา ประมาณ      
500 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ําจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ําจนถึงช่วงเก็บเก่ียว เกษตรกรได้
รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพ้ืนท่ีการทํานาปรังลงอย่างมาก 
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโน ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซ่ึงมีเกษตรกรสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชท่ีใช้น้ําน้อยเพ่ือปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด 
ฯลฯ ซ่ึงการท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีหันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ําน้อยกว่าการปลูก
ข้าว  
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเร่ิมจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลหนองโน คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ํา
และต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนและ
สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน        ผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิต
เกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่าง  ศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  บ้านดอนกลอย หมู่ท่ี ๗  
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5. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลหนองโน 
 2. ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. มอบใบประกาศนียบัตร 
 4. ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนกลอย  หมู่ท่ี ๗  
 5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

 กองสวัสดิการและสังคม  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด    

9. ตัวช้ีวัด 

 1. ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

10. ผลลัพธ์ 
 1. เกษตรกรมีความสนใจเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนกลอย หมู่ท่ี ๗ ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของ
การทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนําไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ี
ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการดําเนินงานก็ตาม       แต่
เป็นส่ิงสําคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขึ้น      
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี 
 2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการนําไปยึดถือและปฏิบัต ิ
 3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัต ิ

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติ
หน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็น   ลายลักษณ์
อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ 
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ         
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดกับปลัดองค์การ-
บริหารส่วนตําบลหนองโน และหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี    เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง เป็นไปอย่าง     มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 2. เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ มีความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
 4. เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง เพ่ือให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด และรับส่ิงจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกับ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกัน
พิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1. ช้ีแจงสํานัก/กองต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเก่ียวกับตัวช้ีวัด และกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง         
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการตามตัวช้ีวัด      
เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกํากับ
ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 
 3. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวช้ีวัด
ท่ีกําหนด 
 4. วัดผลลัพธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 5. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบ้ืองต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับด ี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  เนื่องจากเห็นความสําคัญ
ของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) 
แล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วน
ราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าท่ีให้คําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วง
โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน     นับจากวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้วแต่ สตง.
ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลท่ีจะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จส้ิน
ภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ
ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด     เท่ียง
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เพ่ือความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกกอง จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกกองให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ   
การทุจริต 
 2. องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้
ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงในแง่ของการทุจริต    จะ
เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง-ท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซ่ึงหน่วยงานท้ังสํานักงาน-คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ี
สําคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น    
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือคณะทํางาน LPA 
จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์     องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคําร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเร่ืองร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วน-
ตําบลด่านขุนทด รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดขึ้น เพ่ือดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. กําหนดผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน 
 2. จัดทําคู่มือดําเนินการเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน
ทดให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 



๘๐ 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนดําเนินการจัดการเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด   ตามคู่มือดําเนินการเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 



๘๑ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากคําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคล่ือนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโน จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดว่าปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเร่ืองร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเร่ืองการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และ
เป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน-
ตําบลด่านขุนทด  ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. เพ่ือให้การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม 

4. เป้าหมาย 

 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ตําบลด่านขุนทด  อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 3. กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจแก่ผู้ให้ข้อมูล 
ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 

 4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 



๘๒ 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 

 ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ี 



๘๓ 
 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีทําการของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้
ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดจึงได้
ให้มีสถานท่ีสําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซ่ึงได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทดให้บริการ   โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ี
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความ  เป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล-
ด่านขุนทด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จํานวน 1 แห่ง 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ    กฎ
ข้อบังคับท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการท่ีกําหนด 
 4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6. มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 



๘๔ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 
 
1. ช่ือโครงการ :  มาตรการให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 

 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการท่ีดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานท่ีจําเป็นต้องมีใน  ทุก
หน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทํางานคือการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรู้หรือ
รับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบ-
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐ   เป็น
ส่ิงจําเป็น เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจาก
การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นส่ิงท่ีจําเป็นอย่างยิ่งซ่ึงสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน-
ตําบลด่านขุนทด 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  มีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงได้มี
มาตรการให้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและ
ตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การ-
บริหารส่วนตําบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกอบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  และประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทํางานและมีความรู้เก่ียวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้บริหาร สมาชิกอบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านุขนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑.ทําหนังสือประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นประจํา 
 ๒.จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ท่ีหน่วยงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

 



๘๖ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
 ๒.ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทํางานและมีความรู้
เก่ียวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 
 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน     การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงานของ
รัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าท่ี แผนงาน 
โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโนจึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและเข้าถึงง่าย 
 2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย 
 3. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 
 
 



๘๘ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ-
บริหารส่วนตําบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก   ในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี  และการจัดซ้ือจัดจ้าง        
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชําระภาษีท้องถิ่น  และการรับเร่ืองร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 
 
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลด่าน
ขุนทด” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงานของ
รัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าท่ี แผนงาน 
โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ี
สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด   ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
 2. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจําและให้ประชาชนสืบค้นได้

เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเคร่ืองมือส่ือสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการดําเนินงานผ่านส่ือการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วง
ระยะเวลาส้ันๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเร่ืองท่ีต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเช่ือถือ และน่าสนใจให้กับ
กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของ
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและ มี
ส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการเลือกส่ือให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์นั้นๆ การใช้ส่ือเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนท่ีต่างกันเป็นส่ิงสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือให้
ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าท่ี อย่างโปร่งใสและ
ยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางส่ือประเภทต่างๆ ได้แก่ 
ส่ือส่ิงพิมพ์, ส่ือวิทยุ, โทรทัศน์, ส่ือ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต. อย่างถูกต้องและ
โปร่งใส 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นท่ีทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพ่ือความสัมพันธ์ท่ีดีและเช่ือมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล ส่ือมวลชนและประชาชน 

4. เป้าหมาย 

 เพ่ือผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดให้แก่ประชาชนโดยท่ัวไป
อย่างกว้างขวาง 
 1. จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๒. จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 ๓. จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
 ๔. จัดทําของท่ีระลึก 
 ๕. รถโฆษณาเคล่ือนท่ี 
 ๖. ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๗. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๘. จัดทํา spot 
 ๙. เสียงตามสาย 
 1๐. อ่ืนๆ  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. เสนออนุมัติโครงการ 
 2. ดําเนินการประชุม 
 3. มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ 
 4. ผลิตส่ือประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ๔๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ซ่ึงออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เป็นตัวช้ีวัดโดยกําหนดตัวช้ีวัด 
ดังนี ้
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลและมีความพึงพอใจในส่ือ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
  

1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัประชาคมแผนชุมชนประจําปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุง
แผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   นําแผน
ชุมชนสู่การปฏิบัติ ซ่ึงเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ได้ดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนเพ่ือนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประจําปี พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔ รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ใน
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในปีถัดไปสํานักงานปลัดและกองสวัสดิการและสังคม องค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปี พ.ศ. 2๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน 
 3. เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 4. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
 5. เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม 
 6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๗  หมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหาร
ส่วน-ตําบลด่านขุนทด   สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซ่ึงแผนงานของชุมชน  เพ่ือนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
 3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 4. จัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจ 
 5. ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
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 6. จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 
 7. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 8. จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน ๑๗  หมู่บ้าน                      
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานปลัด และกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีเทศบาล 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระ
ของประชาชนเป็นสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้
สําหรับรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนํามา
เป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด สร้างความเช่ือม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําคําส่ังแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 3. นําเร่ืองเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและ
เร่งด่วน 
 4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๓๘๙-๙๒๒ ต่อ ๑๐๑ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔-๓๘๙-๙๒๒ ต่อ ๑๐๘ 
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจํานวนเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเร่ืองท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

 1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เป็นหน่วยบริการแก่ประชาชนและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาใน
ด้านต่างๆ เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการท่ีมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทย 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเป็น
ช่องทางท่ีเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการท่ีมีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน  ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ  บริเวณจุดให้บริการ 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  เป็นส่วนงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีโดยตรงใน
การดูแลด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535        
ซ่ึงมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เม่ือมีกรณีการ
แจ้งเร่ืองราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น กล่ินเหม็น     
เสียงดัง งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมจึงมีหน้าท่ีเร่งดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญนั้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 2. เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ 
 3. เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 

4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล 

5. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําคําส่ังแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ (เจ้าหน้าท่ีภายในงาน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
 3. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเร่ืองผ่านศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 4. ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเร่ืองเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการ
เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน 
 5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจํานวนเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่อง
ดูแลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 2. สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเร่ืองท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 



๑๐๐ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีในการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุกคร้ัง
จะต้องมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท่ี
ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เม่ือดําเนินการตามขั้นตอนเร่ืองการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดําเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
  



๑๐๑ 
 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน
ทด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล-
ด่านขุนทดขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดและแผนพัฒนาส่ีปี
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมตําบลด่านขุนทด                 
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมตําบลด่านขุนทด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด บางตําแหน่งในปัจจุบัน    
จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตําบลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแทน
กรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ท่ีกําหนด 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

 

 



๑๐๒ 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล-
ด่านขุนทดเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
และร่างแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด   ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
  



๑๐๓ 
 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําปี เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
            ตามนโยบายของรัฐบาล  ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กําหนดให้
ประชาชนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ  และการแสดงออกร่วมกันอย่างอิสระภายใต้ขอบเขตท่ีกําหนด  
ดังเช่น  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีต้องดําเนินการร่วมกับชุมชน   เพ่ือจะได้เกิดกระบวนการบูรณาการร่วมกันในเชิง
ความคิด  เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชน   ซ่ึงจะนําไปสู่ประสิทธิผล หลักความคุ้มค่า และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

               ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด    จึงได้ดําเนินโครงการประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตําบล ประจําปี เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น   เพ่ือท่ีจะได้รับฟัง
ปัญหาความต้องการต่างๆ ของประชาชน   พร้อมเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

3. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี พร้อมร่วมกันกําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นภายในตําบล 
                2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
           3.เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นกรอบในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ีตําบลด่านขุนทด จํานวน 17 หมู่บ้าน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
     1.  ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ 

    2.  ปฏิบัติตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
     3.  ประเมินผลโครงการและสรุปผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
  

 



๑๐๔ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      1. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง   และนําประเด็นปัญหามากําหนดเป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตําบลด่านขุนทด 
      2. การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 25๕๙   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 
1. ช่ือโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
สําคัญ     จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดัง
ความหมายของแผนแม่บทชุนท่ีว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนด
ทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชนเปล่ียนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม 
และว่ิงตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของ
ตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาท่ีตอบมนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาท่ี  จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได ้

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชนในการพัฒนา
อย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมท่ี
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 

 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน 
 3. ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ 
 4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู่ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนใน
ชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมท้ังปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมท่ีดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วม
ในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได ้
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๓.๓.๒ ดําเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด    ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี  
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม)   ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล ด่าน
ขุนทด อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน        
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 

 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง ๑๗ หมู่บ้าน 

5. วิธีการดําเนินการ 
 1. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดในหลายๆส่วน        
เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 2. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ทําความ
เข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่าน
ขุนทด 
 2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้า ท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ               
การดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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๓.๓.๓ ดําเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การ-
บริหารส่วนตําบลว่าสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ-บริหาร
ส่วนตําบล เพ่ือนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 จึงได้จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่าน
ขุนทด  
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  มีการขับเคล่ือนอย่าง      
เป็นรูปธรรม ซ่ึงจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน      
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ-
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทดและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน-
ตําบลด่านขุนทด 
 3. เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน
ทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3. จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 
 4. จัดทําคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  (ตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2558) 
จํานวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาอบต.    2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
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  (4) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
  (5) หัวหน้าสํานักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) ผู้อํานวยการกองคลัง     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ปีละ 2 คร้ัง     เป็นอย่างน้อยแล้ว
เสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดทราบ เพ่ือนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ-บริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทดสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 

4) ดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมอบหมาย 
 5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6. การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 7. การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
 8. จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทดพร้อมตัวช้ีวัด 
 9. การติดตามและประเมินผล 
 10. การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดําเนินการ
แก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดีขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับหมวด 5 
และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหาร-
ส่วนตําบลด่านขุนทด 

4. เป้าหมาย 

 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการโครงการ 
 1. จัดทําคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีด ี
 3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



๑๑๐ 
 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล-
ด่านขุนทด หรือโครงการท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด            
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 



๑๑๑ 
 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
  

1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลด่าน
ขุนทด   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซ่ึงจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด    โดยผู้บริหารสามารถ
นําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การดําเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจะทําให้
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองโน เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 
 2. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ           
ท่ีเก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบายท่ีกําหนด 
 4. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ  และเหมาะสม 
 5. เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ  ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุกหน่วยงาน   และเจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน-
ตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสําคัญของเร่ืองท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ังการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง     
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังท่ีทางราชการกําหนด 
เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 



๑๑๒ 
 
 5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมากขึ้น 
 2. ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 3. การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างชําระลดน้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด       
จึงได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามกําหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกกองขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ทุกกองขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 



๑๑๔ 
 

 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
  

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซ่ึงจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์        ในอดีตท่ี
ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเร่ืองๆ ไป 
ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้น
ไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้ ซ่ึงไม่
ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางร่ัวไหลทําให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าท่ีและ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคน
เดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่
เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือ
ด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีขึ้น 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 

 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  ซ่ึงจะ
ทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ์

5. วิธีดําเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
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 2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้บริหาร
ทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ทุกกองขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเคร่ืองมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
 3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4. มีการจัดการความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 5. ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเคร่ืองมือในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับ
ดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการ่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเส่ียงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น  และให้สามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผล  การควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงไปดําเนินการ
เพ่ือควบคุมลดความเส่ียง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริต
ในหน่วยรับตรวจ 
 2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงระบบควบคุม
ภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลภายในเวลาท่ี
กําหนด 
 3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกกองขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด        
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเส่ียงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 2. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน    
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 3. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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 4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงต่อไป 
 5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ      
ความเส่ียง 
 2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับดูแล
ภายในเวลาท่ีกําหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดําเนินการได ้

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว่าเป็นส่ิงสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กําหนดหน้าท่ีของงานเป็นเร่ืองๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค ์
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเร่ืองการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ
โดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 
 2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน 
ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง  ท่ีมีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
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 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน-
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคําส่ังการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดจะออกคําส่ังแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเล่ือนระดับ/
การเล่ือนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน
ตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร-
ส่วนตําบลด่านขุนทด 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือนระดับ/การเล่ือน
ตําแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการท่ี
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหน่ง จะต้องได้ รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคําส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดจะออกคําส่ังแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด (ก.อบต.
จังหวัด) 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ีองค์การ-
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้ดําเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขั้น
เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือน
ขั้นเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม 
และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดออกคําส่ังการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา  
การเล่ือนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
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 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ย้าย    ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผยและสามารถอธิบาย
ผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง  เกิด
ความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 4. ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางานของ
องค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม        
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปี 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบริการ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือส่ัง
การท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ก็
เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต     
ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด    จึงได้ริเร่ิมกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได ้

4. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เม่ือส้ินปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

9. ตัวช้ีวัด 

 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน 
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10. ผลลัพธ ์
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
ทําให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 
 
 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการตรวจสอบพัสดุ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ระเบียบ
ข้อบังคับของกฎหมาย 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม          
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช-
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุกขั้นตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น         
ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้น  การ
ปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง ขององค์การบริหาร-
ส่วนตําบลด่านขุนทด 
 2. เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ให้เกิด   
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 

 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 2. จัดทําคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชน    
เข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซ่ือตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
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 3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ้างทุกคร้ัง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี       และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน            
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 
 
 
 



๑๒๖ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นกระบวนการท่ีมีความสําคัญในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดท่ี 
เห็นถึงความสําคัญของการจัดซ้ือจัดจ้าง  จึงได้มีมาตรการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทําหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

4. เป้าหมาย 

 หน่วยงานราชการ  และประชาชน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ทําหนังสือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ผลลัพธ์ 
 หน่วยงานต่างๆ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 

 
1. ช่ือโครงการ :กิจกรรมการให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีการดําเนินการ
อย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเร่ืองขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาด
ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมเสนอ
เท่านั้น  หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย  
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น
ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงจําเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้
ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คําส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสําคัญเก่ียวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมท้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินการกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตร ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเร่ืองการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตร ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งาน
นิติการ สํานักปลัด จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร  และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

๓. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการท่ี
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๔. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด มีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ
สําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเร่ืองการทรัพย์หรือประโยชน์อ่ืนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 



๑๒๘ 
 
4. เป้าหมาย 

 ผู้บริหาร  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําโครงการ/แผนงาน 
 ๒.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันเวลา สถานท่ีอบรม 
 ๓.อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสาร 
 ๔.รายงานผลการอบรม 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

๒. ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

๓. ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการท่ีเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๔. ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด มีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติสําหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเร่ืองการทรัพย์หรือประโยชน์อ่ืนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 
 
                       
   
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมท่ีจะรับภารกิจ     และการ
จัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเร่ืองท่ีสําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นส่ิงสําคัญประการหนึ่งท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโนได้ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ    ท่ี
เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง  มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร  พัฒนาท้องถิ่น         
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทํางานตาม
บทบาทและอํานาจหน้าท่ี 
 2. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ท้ังในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมท้ังภายในองค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
 2. เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิกสภา-
ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม  หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ 
 3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา       โดย
ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 4. ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายก-
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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10. ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าท่ี 
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ 
 3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 

 จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
  

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสําคัญ   
ท่ีใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลาง     ก็
จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือ
กําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมี   ส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท                 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได ้

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 2. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได ้
 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 
4. เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีการดําเนินงาน 

 1. จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 
 2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซ้ือจัดจ้างโครงการ
ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
10. ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก่ียวข้องกับหลายองค์ประกอบ และ
หลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมา
จากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทําหน้าท่ีของตนอย่าง
เข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และท่ีสําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอ
แก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เก่ียวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเร่ืองต่างๆ           
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความสมดุล          
ในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ทํางาน 
 2. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินงาน 

 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินงาน 

 1. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเร่ืองต่างๆ เช่น  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จํานวน ๒ ศูนย์ 
 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีนําข้อมูลแจ้งในท่ีประชุมสภา-
องค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

10. ผลลัพธ์ 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เกิดทัศนคติท่ีดี 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ

พวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม   หากใช้
ตําแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง    กับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ 
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา 
และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการคอร์รัปชัน 
 2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้ 
 2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับตําบล 



๑๓๕ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติ กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีภารกิจหน้าท่ีท่ีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน   และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุ่งเน้น
ในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น         
จนถึงระดับชาติ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโน มีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนา
ให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้               
การมีเครือข่ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นส่ิงจําเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม      ใน
การเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา    
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นส่ิงจําเป็น จึงได้จัดทํา
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

4. เป้าหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล-         
ด่านขุนทด เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินงาน 

 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 2. จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง    โดย
การลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายท่ีได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล-
ด่านขุนทดในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต 



๑๓๖ 
 
 5. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดกับบุคคลองค์กร           
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
  



๑๓๗ 
 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นท่ีทุกภาคส่วน

ในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคล่ือนต่างๆ ให้
เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์
รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 2. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
 2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
 3. จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 4. บันทึกเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 5. เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
 6. ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. จํานวนเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 2. นําเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 


